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پاسخهای فـقهی
(مسائل متفرقه  -جلد )1

بسماهلل الرمحن الرحیم
و صلیاهلل علیحممد و آله الطاهرین االئمه و املهدیین و سلّم تسلیما
از حارث بن مغیره نصری روایتشده است :به ابوعبداهلل  عرض کردم:
امام قائم  با چه چیزی شناخته میشود؟ حضرت فرمود( :با سکینه و وقار).
عرض کردم :و با چه ابزاری؟ فرمود( :او را با حالل و حرام میشناسی ،و اینکه
مردم به او نیازمندند و او به احدی نیازمند نیست ،و سالح رسول خدا نزد او
است) .گفتم :آیا او جز وصی فرزند وصی خواهد بود؟ فرمود( :جز این نخواهد
()1

بود که او وصی و فرزند وصی است).

در پرتو این راه آشکار و روشن الهی ـکه آل محمد  در شناسانیدن امام
قائم  تبیین فرمودهاندـ  153پرسشی را که بهطورمعمول بیشتر مردم
مبتالبهشان میباشند به انصار خداوند ـانصار امام مهدی ـ تقدیم میکنم؛
پرسشهایی که در رابطه با احکام فقهی مختلف به سید احمدالحسن 
ارائهشده و مضمون بیشترشان در بخشها و جلدهای متعدد «پاسخهای روشنگر
بر بستر امواج» و همچنین سایر منابع آمده است؛ ازآنجاکه اینها پرسشهای
مهمی هستند ،مدوّن کردن این پاسخها و گنجانیدن آنها در این کتاب بسیار
مفید میباشد .برای وضوح و دستهبندی بهتر قدری مرتبسازی بر روی این
پرسشها انجام دادم.
آقای من ،احمدالحسن ...هرچند میان ما و شما حائلی تقدیر شده است و
روزها در انتظارت به ماهها و سالها منتهی شد ،و شما آواره و رانده شدی ،اما
 -1غیبت نعمانی :ص .123
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لطف و رحمت خود از ما که خطاکارانی تقصیرکار در حق شما آل محمد 
هستیم دریغ نفرمودی؛ جز این نیست که دست ما را بگیری و به راه راست استوار
الهی رهنمون سازی و حالل و حرامش را به ما بنمایانی ،تا حلقۀ پاکی به والیت
شما تکمیل گردد؛ همان والیتی که خداوند سبحان عهد و میثاقش را از خالیق
گرفته است.
ای پسر رسول خدا! آنچه را از شرع خداوند که با پاسخ دادن به سؤاالتی که
بر شما عرضهشده است ،برای ما روشن ساختی ،گردآوری نمودم ،تقدیم
پیشگاهتان میکنم .سؤاالتی که با تمام قساوت و سنگدلی این روزگار و
اهالیاش اقدام به پاسخ دادنشان نمودی؛ احکام و شریعتی که اینگونه اراده شده
بود که همچون غیبت شما ،غایب و پنهان بمانند تا عالمان بیعمل زندگانی
مردمان را با احکام و دستوراتی که بههیچوجه راهی به دین خدا و شرع او
ندارند ،آکنده گردانند .از خدای سبحان مسألت دارم و امیدوارم که برای بر پا
شدن دین و حاکمیتش ،شمارا در زمینش تمکین دهد؛ و سپاس و ستایش تنها از
آن خداوند ،پروردگار جهانیان است.
()1

 19شوال 1392
عال

 21 -1شهریور  1931هجری شمسی (مترجم).

شعایر حسینی
پرسش :1
عزاداری ،سیاهپوش شدن و غذا دادن در محرم به صورتی که هماکنون ما
انجام میدهیم ـبهخصوص در روز عاشوراـ چه حکمی دارد؟ بهجای اینکه انسان
با دلیل و بر راه راست و درست قدم بردارد.
پاسخ:
هر چیزی که مظلومیت حسین  را برای مردم بیان کند مستحب و
پسندیده ،و اجری عظیم در آن است و با اجرترین آنها شناخت و معرفت علت
خروج امام حسین  و بیان آن برای مردم میباشد؛ اینکه حسین  برای
اصالح امت خروج کرد؛ برای خارج کردن امت از سرگردانی که در آن داخل
شده بود ،پسازآنکه امت از خواست و ارادۀ خداوند سرپیچی کرد و چنین مقرر
داشت که خواست و ارادۀ خودش را به اجرا درآورد؛ امتی که تنصیب خداوند
را نپذیرفت و مقرر داشت که خودش (حاکم را) منصوب کند؛ امتی که با
سینهای گشاده تنصیب ابوبکر برای عمر را پذیرا شد ،و با جَزم و قاطعیت تنصیب
محمد فرستادۀ خدا  برای علی  ـکه به امر خداوند سبحان بودـ را
نپذیرفت؛ همان امتی که کارش بهجایی رسید که یزید فرزند میسون (لعنهاهلل) را
خلیفه و جانشین خداوند بر زمینش دانست و حسین فرزند فاطمه  را خارجی
قلمداد کرد؛ همان امتی که سقیفه را به نیکی ستود؛ سقیفهای که منجر به شکستن
سینۀ فاطمۀ زهرا و اسارت زینب حورا و دختران رسول خدا  گردید.
قطعاً زنده نگاهداشتن یاد شهادت حسین  در عاشورای محرم هرسال ،احیا
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و زنده نگهداشتن دین الهی از زمان نزول آدم  است؛ چراکه حسین با خونش
قربانی شد تا بگوید :تنها خداوند مالک سلطنت است و او کسی است که خلیفه
و جانشینش در زمینش را منصوب میکند :وَ إذْ قالَ رَبُّکَ للْمَالئکَة إنِّی جاعلٌ
فی الْأَرْض خَلیفَة( ...و چون پروردگارت به فرشتگان گفت :من در زمین خلیفه
و جانشینی میگمارم )...و هنگامیکه مالئکه اعتراض کردند و قالُوا أَتَجْعَلُ
فیها مَنْ یفْسدُ فیها وَ یسْفکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدكَ وَ نُقَدِّسُ لَک( گفتند:
آیا کسی را قرار میدهی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حالآنکه ما به
ستایش تو تسبیح میگوییم و تو را تقدیس میکنیم؟) حقتعالی آنان را پاسخ
فرمود :قَالَ إنِّی أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُون( گفت :من چیزی میدانم ،که شما
نمیدانید) )1(.پس آیا اصحاب سقیفه ،علم خداوند سبحان و متعال ازآنچه خود
توصیف میکنند رادارند تا هر کس را که بخواهند منصوب کنند؟؟!!
حسین  برای پرچم رسول خدا ( البیعة هلل = بیعت از آن خداوند است)
قربانی شد .حسین  قربانی شد تا بنای باطل ـیعنی حاکمیت مردمـ را بشکند و
شالودۀ حق ـیعنی حاکمیت خداوندـ را بنا کند .پس کسی که حقیقتاً میخواهد
یاد عاشورا را زنده کند باید هدف از آن ـیعنی حاکمیت خداوند سبحانومتعالـ
را زنده کند.

 -1بقره.91:
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پرسش :2
شعایر حسینی متعارف در این زمان چه حکمی دارد؟
و در ضمن آن:
الف) سیلی زدن به بدن در حالت عریان؟
پاسخ :اینکه مردها باالتنۀ خود را برای سیلی زدن عریان کنند عملی ناشایست
است و صحیح ،آن است که عریان شدن در هنگام سیلی زدن ترك شود؛
بهخصوص در اماکن مخصوص عبادت.
ب) شادیها یا جشنهای میالد اهلبیت  که همراه با کف زدن و هلهله
است و گاهی اوقات از سرودهایی همراه موسیقی استفاده میشود؟
پاسخ :دست زدن جایز است اما هلهلههای زنان تنها در حضور زنها جایز و
در حضور مردان نامحرم جایز نیست .گوش دادن به موسیقی حرام است.
ج) قمهزنی؟
پاسخ :قمهزنی بهخودیخود اگر فقط جراحتی سطحی برای خارج کردن
خون باشد و آسیبی به مؤمن نرساند جایز است؛ اما اگر موجب تنفر مردم عامه از
اسالم یا باعث طعنه واردکردن به اسالم شود جایز نیست؛ و این ،همان چیزی
است که این روزها حاصل میشود!
بنابراین کسی که میخواهد قمه بزند میتواند در خانه و به دور از چشم مردم
این کار را انجام دهد و این کار برای او فضیلت بیشتری نیز دارد ،تا بهاینترتیب
عملش خالصانه برای خدا باشد ،اگر در عمل به دنبال رضایت خداوند میباشد؛
اماکسانی که این عمل را بهصورت منظم و دست جمعی و در حضور مردم عامه

15

پاسخهای فقهی ج 1

بهخصوص مخالفان و غیرمسلمانان -انجام میدهند ،موجب تنفر و بیزاری مردماز اسالم میشوند و بهاینترتیب عمل آنها مضرّ میباشد.
د) مشعل روشن کردن ،طبخ غذا ،پیاده رفتن و کارهای دیگر؟
پاسخ :طبخ غذا و خوراك دادن به مردم مستحب است ،و پیاده رفتن برای
حج ،زیارت رسول خدا حضرت محمد  ،امام حسین  و ائمه  مستحب
است.
پرسش :9
دست زدن در جشنها و میالدهایی که در والدت ائمه  و سایر موارد بر
پا میشود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
جایز است.
پرسش :3
نظر سید احمدالحسن دربارۀ قمهزنی در عزاداری چیست؟
پاسخ:
خداوند شمارا توفیق عطا فرماید! بهتر است از آن اجتناب شود؛ حتی اگر
ضرر قابلتوجهی به جسم وارد نکند.
پرسش :5
من از طلبههای حوزه هستم ،سنی از من گذشته است و خادم منبر شریف
حسینی هستم .برای ماه محرم امسال در عراق برای عزاداری مرا دعوت کردهاند،
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به آنجا بروم یا نه؟ با توجه به اینکه کسانی که مرا دعوت کردهاند مؤمن به این
دعوت حق نیستند.
پاسخ:
میتوانی برای عزاداری و انتشار حق بروی؛ مثالً با مطرح کردن قانون شناخت
حجت و علمی که از دعوت حق فراگرفتهای.
***
قسم خوردن به اولیا
پرسش :1
آیا قسم خوردن به حضرت عباس  و دیگر اولیا همانند قسم خوردن به
خدا است و کفارۀ آن به همان میزان است؟
پاسخ:
قسم خوردن به انبیا و اوصیا قسمی پابرجا است ،و جایز نیست کسی به آنها
یا حق آنها در نزد خداوند بهصورت باطل قسم بخورد؛ اما کفارهای ندارد و اگر
به باطل قسم بخورد استغفار کافی است ،و بهتر آن است که گوسفندی ذبح و
فقرا را با آن اطعام کند تا اینکه خداوند هر ضرری را به سبب آن سوگند ـاگر به
باطل قسمخورده باشدـ از او دور کند؛ و حتی اگر بهحق قسمخورده باشد.
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مسائل مربوط به نذر و تربعات
پرسش :7
کسی که نذر کند یا قسم بخورد و سپس فراموش کند موارد قسم و نذر چه
مقدار بوده است ،چه حکمی دارد؟
پاسخ:
ادا کردن همان مقداری که احتمال میدهد برایش کفایت میکند؛ و خداوند
هیچکس را تکلیف نمیکند مگر به مقدار تواناییاش.
پرسش :8
یکی از خواهران انصاری برای امام حسین  نذر کرده است که
مجموعهای از انگشترها را داخل ضریح امام حسین  قرار دهد و اکنون
میخواهد به نذرش وفا کند .او از مردم شنیده است کسانی که متولی مرقد
مبارك هستند در اموال ضریح داخل و تصرف میکنند یا با قیمت پایینی آنها را
میفروشند .آیا او میتواند بهای آن را بپردازد یا راه دیگری وجود دارد؟
پاسخ:
بهای آن را درراه اجر و مصرف مردان و زنان مؤمن زائر امام حسین 
انفاق کند.
پرسش :3
یکی از زنها نذر کرده است که اگر فالن کار انجام شود فالن مبلغ در
ضریح عباس  میاندازم؛ اکنون چه باید انجام دهد؟ آیا میتواند بهعنوانمثال
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این نذر را در ساختن حسینیههای انصار مصرف کند؟
پاسخ:
آن را در احیای زیارت ابوالفضل العباس  خرج کند؛ مثالً آن را برای
زائران مؤمن و نیازهای آنها در حین زیارت انفاق کند.
پرسش :11
نذر کردهام که روز اربعین امام حسین  پیاده از نجف به کربال بروم .اگر
به دلیلی ـمثل پختن غذاـ نتوانم بروم ،چه حکمی دارد؟
پاسخ:
پختن غذا عذری نیست که بتوان به خاطر آن به نذر وفا نذر نکرد؛ ولی اگر
دلیلی برای وفا نکردن به نذر ـمثل بیماریـ وجود داشته باشد ،میتوان به آن نذر
وفا نکرد و انسان معذور است؛ و خداوند هیچکس را تکلیف نمیکند مگر به
مقدار وُسع و تواناییاش.
پرسش :11
نذر کردهام غذا بپزم و بین مردم توزیع کنم .آیا جایز است هنگامیکه مؤمنان
حاضر نباشند آن را به مخالفان امام  بدهم؟ یا اموالی را که برای پخت غذا
جمع کردهام به انصار نیازمندان بدهم؟
پاسخ:
جایز است که غذا پخته و بین مخالفین توزیع شود.
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پرسش :12
نذر کردهام  73عدد مرغ به تعداد شهدای کربال ذبح کنم .آیا میتوانم بهجای
مرغها یک گوسفند ذبح کنم؟
پاسخ:
جایز نیست؛ مگر اینکه عذری وجود داشته باشد.
پرسش :19
هرسال یکی از برادران انصار داوطلبانه ولیمهای میدهد یا مبلغی را به برادران
انصار در حسینیه اختصاص میدهد .آیا دادن مبلغ مذکور به انصار نیازمند جایز
است؟
پاسخ:
اگر صرفاً تبرّع (اهدا و بخشش) باشد ،میتواند آن را هرگونه که مناسب
میبیند به کار بندد .اگر پیشتر ولیمه میداده است ،بهتر است دریکی از
روزهای ماه رمضان برادرانش را افطار مهمان کند.
پرسش :13
اگر از سـوی یکـی از انصـار بـرای کـس دیگـری از انصـار مبلغـی مشـخ
بخشیده شده و مبلغ دادهشده از مبلغ موردنیاز بیشتر باشد ،آیا:
 -1مبلغ را با مقدار اضافهاش به او بدهند.
 -2مبلغ اضافی را به نیازمند دیگری بدهند.
 -9آیا برای دادن مبلغ زیادی به کس دیگر یا هزینه کـردن آن بـرای مصـالح
مربوط به انصار ،کسب اجازه از او واجب است؟
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 -3آیا برای تصرف در زیادی مبلـغ ،اجـازه گـرفتن از کسـانی کـه بالعـوض
دادهاند ،واجب است؟
پاسخ:
ازآنجاکه بخشایندگان به این شخ

مشخ

اهدا کردهاند ،درست این است

که برای رفع نیاز مؤمن نیازمند دیگر ،از او اجازه گرفته شود.
پرسش :15
صندوق صدقاتی نزد من است که برای یکی از مساجد ـکه مسجد مخالفین
حق استـ صدقات را جمعآوری میکردم .اکنونکه به دعوت امام مهدی 
ایمان آوردهام چگونه آن را مصرف کنم؟
پاسخ:
آن مال را در راهی از راههای خداوند سبحان و متعال ـمثل سرپرستی یتیم یا
زنان بیوه یا فقیران یا انتشار کلمۀ حقـ انفاق کن.
حکومت ظاملان
پرسش :11
کسی که در ساختن بیمارستانها و ساختمانهای خدماتی برای مردم و کار
کردن در آن بهعنوان کارمند یا کارگر همکاری میکند چه حکمی دارد؟ با
توجه به اینکه هزینۀ ساخت آنها از طرف نیروهای دجال که سرزمین مسلمین را
اشغال کردهاند تأمین میشود؛ زیرا آنها قشر ثروتمند هستند.
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پاسخ:
اگر بناهای ساختهشده ،بیمارستانها یا مدارسی باشد که مسلمانان از آن
بهرهمند میگردند جایز است ...اما در خصوص اموال ،متعلق به مسلمین است ،و
آمریکا و پیروان او در بسیاری اوقات به کمک طاغوتهایی که در سرزمین
مسلمین حکومت میکنند مردم مسلمانی را که ثروتشان را چپاول میکنند فریب
میدهند ،سپس با آن مال (بخش کوچکی از آن) به مسلمانان صدقه میدهند.
پرسش :17
من یکی از مؤمنان به دعوت حق شما هستم و در یک مرکـز بازرسـی امنیتـی
کار میکنم .گاهی حسابرسی مخالفان پایان مییابد و آنها به دلیل خـوردن مـال
دیگران از طریق دریافت رشوه یا زد و بند ،به دستگاه قضایی معرفـی مـیشـوند.
آیا تحویل دادن آنها با علم به اینکه از نظر شـریعت مُفسـدنـد جـایز اسـت؟ آنهـا
مبلغی از حقوق ماهیانۀ اعضا یا از خود اعضا میگیرند تا در مقابل ،به آنها اجـازۀ
فعالیت بدهند یا خواستۀ معینی از اعضا را در برابر دریافت از حقوق آنها برآورده
میکنند.
پاسخ:
یاری رسانیدن به ستمکار به هیچ شکلی جایز نیست؛ بلکه نابود کردن دولت
طاغوت و محو ارکان آن با هر وسیلۀ ممکن ،واجب است؛ چراکه جزئی از
مملکت شیطان است .جایز نیست که رفع اختالفات نزد قضاتی فرستاده شود که
بر اساس بهغیر از آنچه خدا فرستاده است ،حکم میکنند و حجت خدا به آنان
اجازۀ قضاوت بین مردم را نداده است؛ اما اگر برایت ممکن است که ظلم بعضی

انتشارات انصار امام مهدی 

71

مردم از بعضی دیگر را دفع کنی ،بر تو واجب است با دقت به آنچه گفتم بنگری
تا یاور ستمکار و طاغوت با تقویت مملکت و حاکمیتش نشوی .برای یاری
مظلوم و فریادرسی به مؤمن عمل کن .برای شما همۀ خیر را میخواهم و همۀ
خیر ،رضایت خدا و بهشت است و نیز میخواهم که شما را از شر بازدارد و همۀ
شر ،خشم خدا و آتش است .انشاءاهلل به فضل ایمانتان ،حسابتان آسان است و
پروردگار رحیم شما را وارد رحمتش میکند و او مهربانترین مهربانان است.
پرسش :18
شخصی دریکی از نهادهای امنیتی کار میکند .وقتی میبیند تعدادی از
نیروهای ارتش اشغالگر در محل کار جدیدش از جلوی او عبور میکنند ،چه
تکلیفی دارد؟
پاسخ:
در خصوص اشغالگران ،خودش بهتنهایی مقاومت نکند .بلکه برای این کار
باید تعدادی نیرو و تشکیالت وجود داشته باشد .از خداوند مسئلت مینمایم که
ایمان آوردن را بر خلقش سهولت بخشد تا مؤمنانی باشند که بتوانند سنگینی
دعوت الهی را در تمام ابعادش به دوش بکشند.
پرسش :13
در ادارهای کار میکنم و از حکومت غیرشرعی ـچون طبق آنچه خداوند
متعال نازل کرده است اداره نمیشودـ حقوق ماهیانه دریافت میکنم .حکم
شرعی مبلغی که دریافت میکنم چیست؟
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پاسخ:
تصرف حکومت طاغوت در اموال منقول و غیرمنقول شرعی نیست؛ زیرا
حکومت طاغوت اعتباری ندارد و اموالی که در سرزمین مسلمانان است یا برای
امام  است یا برای عموم مسلمانان؛ پس جایز است که شما اموال را دریافت
کنی ،چراکه شما یکی از مسلمانانی هستی که مالک این اموال هستند.
پرسش :21
خانهای در زمینهای دولتی که متعلق به شخ

خاصی نیست ساختم؛ با علم

به اینکه زمین متعلق به بازار ،مدرسه یا خیابان نیست و قبل از احداث از همسایهها
هم اجازه گرفتم .حکم این خانه چیست؟
پاسخ:
زمین ،یا ملک امام مهدی  است و یا متعلق به مؤمنان بهحق ،و حق
تصرفش از آن امام  است و حکومت طاغوت هیچگونه حق شرعی دخل و
تصرف در آن را ندارد .حقّ هر مؤمن به حقی است که خانهای بنا کند و در آن
ساکن شود ـاگر خانهای نداشته باشدـ و در این خصوص دولت یا پیروان سفیه
آن اهمیتی ندارند؛ همان کسانی که تصور میکنند امالکی که صدام یا
طاغوتهایی نظیر او به آنها داده است ،شرعی ،و در عوض ،زمینی که امام به
یارانش اجازۀ تصرف میدهد ،غیرشرعی است!!

پرسش :21
از سال  1331تا  1337در ارتش حسابداری میکردم و معادل  21هزار دینار
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از اموال دولت را در اختیاردارم .همینطور  911هزار دینار رشوه برای اجرای
معامالت در اختیاردارم که بیشتر آن را به جهت وضعیت بد مالی که داشتم
گرفتم؛ و این رشوهها بهگونهای بود که مسئول مرخصیها سهم بیشتر را
برمیداشت و من نیز سهم کمتری .چگونه ذمهام را بَری کنم با وجود اینکه
هیچیک از این اشخاص را نمیشناسم تا مبالغ را به آنها بازگردانم یا آنها
راضی کنم؟
پاسخ:
حکومت طاغوتی هیچ تملّکی ندارد و اموال در سرزمینهای مسلمین برای
امام  و مسلمانان است؛ بنابراین اموالی که از حکومت طاغوت دریافت
کردهای و به سبب نیاز مالیات به آنها محتاج بودهای ،از آن تو میباشد ـچراکه
تو از مسلمانان هستیـ اما آنهایی که از اشخاص گرفتهای ،در زمرۀ اموال شخصی
است؛ پس اگر نمیتوانی آن اموال را به صاحبانشان برسانی و ذمهات را از آنها
بری کنی ،این اموال به فقرا صدقه بده ،و اگر نمیتوانی همۀ آن اموال را صدقه
بدهی ،هر آنچه از آنها را که در توان داری صدقه بده.

پرسش :22
کارمندی در وزارت بهداشت کار میکند و حقوق ماهیانه دارد ،و
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بهطورمعمول وظیفۀ معینشده برای کارمندان از سوی حکومت و وزارتخانه،
حضور روزانۀ کارمندان از ابتدای کار رسمی تا پایان آن میباشد .آنها در یک
دپارتمان پنجنفره هستند و روزهای هفته را تقسیم کردهاند بهطوریکه هرروز به
یکی از آنها اختصاص دارد .آیا در این کار ازنظر مواظبت داشتن بر ساعات کار
اداری اشکالی وجود دارد؟ آیا او کوتاهی کرده است؟ و آیا ازنظر دریافت
حقوق ماهانه اشکالی در این خصوص وجود دارد؟ چراکه اموال از حقوق
عمومی است و به موالیم امام حجت  باز میگردد؟
پاسخ:
اگر شما به شکل صحیح به مسلمانان خدمت میرسانی و نقصی در آن نباشد،
به هر صورتی که باشد جایز است ،اما اگر دولت حق و عدل الهی برقرار باشد،
ملزم بودن به هر آنچه که در قرارداد آمده است ـبهطورکلی و جزئیـ واجب
است.
پرسش :29
پیشتر در قسمت تدارکات ارتش مشغول به کار بودم و مبلغی فقط بهاندازۀ
پنجاههزار دینار در مقابل آنچه از تجهیزات و لباس برای ارتش بود دریافت
کردم .من این مبالغ را که میگرفتم ،بخشی از آن را به افسر مسئول میدادم و
قسمتی دیگر را برای خودم برمیداشتم ،با توجه به اینکه اگر من این کار را انجام
نمیدادم آن افسر جلوی معاملۀ ارتش را میگرفت و مرخصیشان به تأخیر
میافتاد .من پیشتر شصت هزار دینار از کارمند اداری ارتش گرفتم تا در تنظیم
عملیات حقوق ماهانه و حسابداری ارزاق کمکش کنم و منبع این پول را هم
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نمیدانم .آیا این پول از اموال «لقطه» (مجهول الصاحب) است یا جزو اموال
سربازان میباشد؟
پاسخ:
حکومت طاغوتی هیچ تملّکی ندارد و اموال در سرزمینهای مسلمین برای
امام  و مسلمانان است؛ بنابراین اموالی که از حکومت طاغوت دریافت
کردهای و به سبب نیاز مالیات به آنها محتاج بودهای ،از آن تو میباشد ـچراکه
تو از مسلمانان هستیـ اما اگر شما اموالی از اشخاص معینی گرفتهای اگر آنها را
میشناسی باید آن اموال را به آنها بازگردانی وگرنه به همان مقدار به فقرا صدقه
بدهی.
پرسش :23
بعد از تحویل گرفتن ادارۀ یکی از مدارس متوجه شدم که هیئترئیسۀ آن
خالف اخالق و شرع عمل میکنند .شروع به نصیحت و توصیه به آنها نمودم تا
آنجا که کار به درگیر شدن رسید و به وضعیت بدتری منجر شد .برخی از آنها را
شناسایی کردم و تصمیم به مجازات گناهکاران گرفتم .امیدوارم شما کمکم
کنید ،و حکم شرعی در برابر مخالفان چیست؟
بعضی از معلمان ،دانشآموزان را به تدریس خصوصی مجبور میکنند و به
آنها وعدۀ قبول شدن در تمامی دروس را میدهند و در مقابل ،مبالغ زیادی (تا
 511هزار دینار) دریافت میکنند .این عالوه بر روابط غیراخالقی است که با
مادران دانشآموزان در برابر موفقیت فرزندانشان دارند.
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پاسخ:
تقوای الهی پیشه کن و با هر آنچه خداوند به تو داده است ،اقدام به
امربهمعروف و نهی از منکر کن ،که اگر برای او سبحان اخالص پیشه کنی
خداوند یاریات میکند .تا آنجا که من میدانم اسم وزارتخانۀ شما تعلیم و
تربیت است و از این نام ،عبارت «تربیت» برداشت میشود؛ بنابراین ـبهعنوانمثالـ
در روزهای پنجشنبه سخنرانی اخالقی و دینی برای دانشآموزان و معلمان ترتیب
بده ،و بعضی از این منحرفها را وادار کن تا در این سخنرانیها شرکتکننده
تا شاید هدایت شوند .آنها ،دیگران و خودت را تکلیف کن و مهمانانی از
مؤمنین و متدینین را دعوت کن تا در روز پنجشنبه سخنرانی دینی اخالقی ایراد
کنند.
تالش کن و عمل کن که خداوند ،فرستادهاش و مؤمنان عمل تو را خواهند
دید ،و با حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت کن .سعی کن که همگی
تو را دوست داشته باشند و سخن تو را بپذیرند .از خداوند میخواهم که شما را
در همۀ خیرها توفیق عطا فرماید و یاریات کند؛ و ای استاد گرانمایه! امیدوارم
شما مرا در دعایت فروگذار نکنی.

پرسش :25
یکی از انصار که در مؤسسۀ انتظامی حکـومتی کـار میکنـد ،میگویـد :آیـا
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میتوانم ماه رمضان را بهطور کامل به قصد روزه گرفتن در خانه ،مرخصی بگیرم
و این عمل را با استفاده از مرخصی تشویقی یا به هر ترتیب دیگری انجام دهم؟ با
توجه به اینکه آن موسسه یا اداره مانعی برای دادن مرخصی ندارد.
پاسخ:
جایز است.
پرسش :21
من شاهد قتلی بودم که در برابرم صورت گرفت .صدای تیراندازی شنیدم و
جسدی از ماشینی به زمین کشیده شد و روی خیابان افتاد .مردم کمک خواستند
و صاحبان خودرو گرفتار شدند .من برای شهادت دادن در محکمه دعوت شدم.
آیا به آنچه دیدم و شنیدم گواهی بدهم؟ با وجود اینکه میدانم این محکمه
غیرشرعی است و قاتالن به گناه خود اعتراف کردهاند؛ اما قاضی به حضور من
برای شهادت دادن اصرار میورزد .حکم شرعی چیست؟
پاسخ:
حضور در دادگاه غیرشرعی واجب نیست؛ اما حاضر شدن برای اثبات حقوق
و اطمینان از ضایع نشدن آن ،اشکالی ندارد؛ بهخصوص اگر این نتیجه درگرو
حضور داشتن باشد.
آنچه به دعوت حق و خمالف آن تعلق دارد
پرسش :27
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به اسم گروهی از انصار ،از موضوعی که از طرف برخی برادران مطرحشده
است سؤال میکنیم؛ صدقه بر همه واجب است ،بدون هیچ استثنایی .با توجه به
اینکه در میان ماکسانی هستند که به نان شب خود محتاجاند و دیگران به آنها
صدقه میدهند ،صدقه دادن به امثال این افراد چه حکمی دارد؟
پاسخ:
خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد .واجب ،خمس و زکات است و
صدقه ،مستحب میباشد .کسی که از لحاظ مالی در مضیقه است و نان شب
ندارد ،حقی در بیتالمال دارد .از کسانی که مسئول بیتالمال هستند خواهش
میکنم ،حقوق فقرا را به آنها برسانند و انشاءاهلل آنها اهلیت این مسئله را دارند.
پرسش :28
تفسیر این آیه چیست :الَّذینَ یَکْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ وَالَ یُنفقُونَهَا فی سَبیل
اهلل( ...کسانی را که زر و سیم میاندوزند و درراه خدا انفاقش نمیکنند )...و
آیا این آیه اکنون محقق شده است یا اینکه هنگام ظهور امام تحقق مییابد ،اگر
بخواهم برخی جواهرآالتم را بهصورت هبه به امام بدهم؟
پاسخ:
این آیه بهطورکلی دربارۀ اموال زکات است ،چه اموالی که زکاتش را نداده
باشد یا کسی که زکات اموال نزدش جمع شده باشد و آنها را میاندوزد .در
زمان قیام قائم ،این آیه بر کسی منطبق است که مالی بیش از نیازش دارد و آن را
نگهداری میکند و قسمتی از آن را برای جهاد در پیشگاه قائم نمیبخشد .طال و
جواهرآالتی که زن جهت زینت برای خود فراهم میآورد ،جزو اندوختهها
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نیست.
پرسش :23
حکم کسی که منتظر مانده است تا به این دعوت مبارك ایمان آورد چیست؟
آیا بر تقلید باقی بماند؟ و بر چه کسی؟ آیا احتیاط کند؟ حکم شرعی او چیست؟
پاسخ:
مواالت و پیروی از ولیّ خدا ،ستون دین است .اگر پذیرفته شود ،سایر اعمال
نیز پذیرفته خواهند شد و اگر پذیرفته نشود ،سایر اعمال نیز پذیرفته نخواهند شد.
هر کس به یاری حسین  نشتابد درحالیکه ندای او را میشنود ،چگونه
انتظار دارد نماز و روزهاش موردقبول واقع شود؟!
پرسش :91
حکم مردم و نزدیکانی که ادعا میکنند از این دعوت چیزی نمیدانند آنهم
باوجود ندای حق و تبلیغات و انتشارات صورت گرفته ،چیست؟ آیا ما ملزم به
ابالغ به تک تک آنها هستیم یا اینکه تبلیغ عمومی کفایت میکند و با این کار
تکلیفمان انجام میشود؟

پاسخ:
بر مؤمن واجب است هرکسی که بتواند را تبلیغ کند .ولی توضیح و تفصیلش
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بر او واجب نیست؛ بلکه گفتن اجمالی هم کفایت میکند :مثل امام مهدی 
فرستادهای به نام فالنی فرستاده است.
پرسش :91
حکم امتی که کتاب خداوند متعال یعنی قرآن کریم را فروختند و با دستان
خود کتابی نوشتند و آن را قانونی بهجای قانون اصلی مسلمین برگزیدند چیست؟
امتی که اهلبیت  که در امام حجّت بن الحسن  مُتمثّل شده بودند را
فروختند و کسانی از مردم که بهحکم خداوند حکم نمیکنند را خریدار شدند!
آیا این امّت به امتی که مقابل رسول خدا  ایستادند بازگشتهاند؟ آیا آنها به
کفر توصیف میشوند یا به فسق و فجور؟ آیا توبهشان پذیرفته خواهد شد؟ آیا
گناه آنها را علمای خائن و گمراهی بر دوش خواهند کشید؟!
پاسخ:
وصف آنها وصف همان کسانی است که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب
را ترك گفتند و به سقیفه و شوری پیوستند.
پرسش :92
با کسانی کار میکنم که بعد از ایمان آوردن به دعوت ،از آن مرتد شدند .اما
دشمنی نشان نمیدهند؛ حکم همنشینی و همکاری و دست دادن با آنها چیست؟

پاسخ:
اگر دشمنی نشان نمیدهند ،همنشینی و کار کردن و مصافحه به آنان اشکالی
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ندارد.
پرسش :99
زنی به دعوت یمانی موعود سالماهللعلیه ایمان آورده اما شوهرش ایمان
نیاورده است و در شک و تردید به سر میبرد .از او دو پسر دارد و شوهر از او
فرزند سومی هم میخواهد در حالیکه میبیند ارزش ندارد که فرزند سومی از
او داشته باشد .واجب شرعی او در این خصوص چیست؟ آیا زندگی با او را ادامه
دهد یا خواهان جدایی از او در جهت اطاعت از امام  باشد؟
پاسخ:
اگر با ائمۀ اطهار و مهدیین  و شیعیان آنها دشمنی نداشته باشد ،زندگی با
وی جایز است.
پرسش :93
آیا در برابر مردمی که به دیدۀ شک و تردید به ما نگاه میکنند ،تقیه
بهکارگیرم؟
پاسخ:
تقیه به هنگام ضرورت فقط برای حفظ خونها و اموال و آبرو و حیثیت ،یا
محافظت از نفْس برای نصرت دین خدای سبحان در زمانی که بعداً میآید،
میباشد .از خداوند مسئلت مینمایم که شما را به تقیه محتاج نگرداند و شما را به
نصرتى ارجمند یارى نماید.
پرسش :95
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آیا حضور در مجالسی که در آنها به فقهای بیعمل فرا میخوانند ،جایز
است؟
پاسخ:
اگر این مجالس جهت دعوت کردن بهسوی این ستمگران باشد ،جایز نیست.
پرسش :91
من در شهری سکونت دارم و همانطور که مرسوم و رایج است ،اینجا
مجالس حسینی که در آن دعا و سخنرانی و بیان مسائل فقهی و مجالس
روضهخوانی اباعبداهلل الحسین  دایر است؛ با توجه به اینکه در این مجالس
اصالً سراغ موضوع دعوت نمیروند .آیا حضور من در چنین مجالسی اشکال
دارد؟ یادآور میشوم که اگر من آنجا نروم ،یک سری مشکالت از طرف آنها
به دلیل حضور نیافتنم برایم ایجاد میشود.
پاسخ:
اگر میخواهی در مجالس آنها حاضر شوی ،باید هدفت صرفاً این باشد که از
طریق برقراری ارتباط با آنها ،شاید برخی از ایشان را هدایت کنی .انشاءاهلل
خداوند شمارا به نصرتى ارجمند یارى میفرماید ،و من از خداوند مسئلت
مینمایم که شمارا توفیق و تسدید عطا فرماید و امورتان را به آنچه خیر آخرت و
دنیا در آن است ،آسان سازد .والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
نیكی به پدر و مادر
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پرسش :97
آیا اگر انسان از والدین خود که به دعوت ایمان نیاوردهاند برائت جوید،
عاقشدۀ والدین و قطعکنندۀ رحم به شمار میرود؟ یا تکلیف او چیست و چه
باید کند؟
پاسخ:
بر مؤمن سزاوار است که نسبت به خویشانش نکویی پیشه کند و تا آنجا که
میتواند در هدایت آنها بکوشد .در مورد والدین بهطور خاص ،حتماً باید با آنها
به احسان رفتار کند حتی اگر مؤمن نباشند .خداوند متعال میفرماید :وَإن
جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْركَ بی مَا لَیْسَ لَکَ به علْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحبْهُمَا فی الدُّنْیَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبعْ سَبیلَ مَنْ أَنَابَ إلَیَّ ثُمَّ إلَیَّ مَرْجعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

()1

(اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من
شریک گردانی ،اطاعتشان مکن .در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و
خود ،راه کسانی را که به درگاه من بازمیگردند در پیش گیر .بازگشت همۀ شما
بهسوی من خواهد بود و من از کارهایی که میکردهاید آگاهتان میکنم).

پرسش :98

 -1لقمان.15 :
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یکی از برادران انصار با پدرش رفتار بدی دارد و علتش این است که پدرش
به او دشنام میدهد و او را به تهمتهای بسیاری متهم مینماید .او کنترل
اعصابش را ندارد و با پدرش بسیار بد رفتاری میکند .درخواست راهحلی برای
چنین مشکلی کرده است.
پاسخ:
خداوند متعال میفرماید :وَ إنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْركَ بی ما لَیْسَ لَکَ به
علْمٌ فَال تُطعْهُما وَ صاحبْهُما فی الدُّنْیا مَعْرُوفاً وَ اتَّبعْ سَبیلَ مَنْ أَنابَ إلَیَّ ثُمَّ إلَیَّ
مَرْجعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بما کُنْتُمْ تَعْمَلُون( )1(اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا
چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی ،اطاعتشان مکن .در دنیا با
آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود ،راه کسانی را که به درگاه من
بازمیگردند در پیش گیر .بازگشت همۀ شما بهسوی من خواهد بود و من از
کارهایی که میکردهاید آگاهتان میکنم) .این شخ

باید با پدرش با نیکی و

مهربانی رفتار کند .جایز نیست به پدرش توهین نماید؛ هرچند پدرش به او بدی
کند یا او را بیازارد .باید از درگیر شدن با پدرش دوری کند و از هر چیزی که
باعث برخورد بین ایشان میشود ،اجتناب ورزد .اگر مجبور باشد باید دیدارش با
پدرش را به کمترین حد برساند تا ارتباط بین ایشان نیکو گردد .خداوند
توفیقدهنده است.
پرسش :93
پدرم نمیخواهد با من سخن بگوید .او بر من خشمناك است و نمیدانم که
 -1لقمان.15 :
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آیا میخواهد از من برائت بجوید یا خیر؛ زیرا او فهمیده است که من شیعی
مذهب هستم درحالیکه او از اهل سنّت میباشد .حکمش چیست؟
پاسخ:
با والدینت به نیکی رفتار کن و بکوش در آنچه که به دینت ضرر نمیزند ،او
را راضی و خشنود کنی .خداوند متعال میفرماید :وَإن جَاهَدَاكَ عَلى أَن
تُشْركَ بی مَا لَیْسَ لَکَ به علْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحبْهُمَا فی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبعْ سَبیلَ
مَنْ أَنَابَ إلَیَّ ثُمَّ إلَیَّ مَرْجعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ( )1(اگر آن دو به
کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی،
اطاعتشان مکن .در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود ،راه کسانی
را که به درگاه من بازمیگردند در پیش گیر .بازگشت همۀ شما بهسوی من
خواهد بود و من از کارهایی که میکردهاید آگاهتان میکنم).
پرسش :31
حکم بوسیدن دست پدر و مادر و دست بچههای کوچک چیست؟
پاسخ:
جایز است.
آنچه به خوردنیها و نوشیدنیها تعلق دارد

 -1لقمان.15 :
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پرسش :31
در مورد تذکیه و چگونگی ذبح و نحر حیوان و قطع رگهای چهارگانه و
بریدن سر آن ،ما را روشن نمایید.
پاسخ:
در ذبح کردن ،بریدن رگهای چهارگانه واجب است (نای ،مری ،شاهرگ و
سیاهرگ) که در گردن قرار دارند و قطع کردن بصل النخاع حرام است؛ اما اگر
قطع شود ،حیوان ذبحشده حرام نمیشود .نحر کردن مخصوص شتر است به این
صورت که یک یا دو بار و یا بیشتر چاقو یا شمشیر در سینۀ حیوان وارد میکنند
و قطع کردن سر تا زمانی که با نحر کردن نمرده باشد ،جایز نیست.
پرسش :32
از کشورهای مسلمان با مذاهب مختلف و غیر مؤمن به والیت ولیّ خدا
گوشت و مرغ وارد میشود که بر روی آن نوشتهشده است ذبحشده بهصورت
شرعی اسالمی؛ درحالیکه ما میدانیم در کشتارگاههای بزرگ درحالیکه
مرغها آویزان هستند و کارگران سرهایشان را جدا میکنند و تسمهنقالهها آنها را
به سمت تمیزکنندهها میبرند تهیهشدهاند .ما نمیدانیم که آیا روبهقبله و با شرایط
ذبح شرعی ذبحشدهاند یا خیر! حتی در برخی بستهبندیها ،مرغهای ذبح نشده
که کارگران فراموش کردهاند سرهایشان را جدا کنند دیده میشود .آقای وصیّ
من ،حکم اینها چیست؟
پاسخ:
واجب است حیوان روبهقبله با ذکر بسمله برای هر حیوان توسط شخ
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مسلمان ذبح کننده ،ذبح شود .بریدن رگهای چهارگانه واجب است و نباید
نخاع حیوان بریده شود .با قطع نمودن نخاع حیوان گوشتش حرام نمیشود؛ مگر
اینکه ذابح به سبب کوچک شمردن حکم خدا ،نخاع را قطع نماید که در این
صورت حرام است .اگر این شرایط در کشتارگاهها رعایت نشود ،خوردن
گوشت تولیدشده توسط آنها جایز نیست حتی اگر در کشورهای مسلمان
ذبحشده باشد ،اما اگر شرایط رعایت شوند ،خوردن گوشتهای تولیدشده جایز
است حتی اگر در کشورهای غیرمسلمان صورت گیرد.
پرسش :39
آیا گوشـت تـازۀ سـفید و قرمـزی کـه در سـوپرمارکتها عرضـه میشـود را
میتوان خرید و مصرف کرد؟
پاسخ:
در مورد مرغ باید در مورد منبع تولید آن (درستی ذبح آن) بررسی شود زیـرا
بسیاری از کشتارگاهها ،از ماشینآالت خودکار برای ذبح استفاده میکننـد و آن
را ذبح شرعی محسوب میکنند درحالیکه ذبح شرعی باید به دست مسلمان و نه
با ماشین انجام شود .پس به صرف وجودش در بـازار مسـلمین ،نمـیتـوان بـر آن
اعتماد کرد و این اختصاص به حالل بودن گوشت مرغ و پرندگان دارد کـه بایـد
بررسی دقیق انجام شود تا اطمینان از صحت ذبح آنکه با دست انجامشـده باشـد
نه با ماشین حاصل گردد.
اما در مورد گاو و گوسفند ،میتوان به سخن فروشـنده اگـر مسـلمان باشـد و
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بتوان با کالمـش از صـحت ذبـح اطمینـان یافـت ،اکتفـا کـرد؛ بنـابراین در مـورد
گوشتهای قرمز مانند گاو و گوسـفند ،اگـر در بـازار مسـلمانان عرضـه میشـود
میتوان اعتماد نمود.
پرسش :33
آیــا بــر نوشــتۀ روی بعضــی از غــذاهای آمــاده مـیتــوان اطمینــان کــرد؛ مــثالً
نوشتهشده ژالتین حالل ،ژالتین حیوانی یا گیاهی و گاهی مواردی نوشته میشود
مثل مواد تغلیظ کننده بدون ذکر ماهیت آنها؛ با توجه به اینکه این غذاهای آماده
در بازارهای غیرمسلمانان به فروش میرسد؟
پاسخ:
میتوان بر آنچه نوشتهشده اسـت اعتمـاد کـرد ،اگـر عالمـاتی باشـد کـه ایـن
اطمینــان و وثــوق را برســاند (اطمینــان بــر اینکــه مصــلحت یــا نفعــی معــین بــرای
تولیدکننده از درج دروغ دربارۀ محتویات محصول وجود نـدارد ،کـافی اسـت).
ولی در مورد آنچه نوشتهشده و مبهم است (مواد تغلـیظ کننـده و مـواد محـافظ)
بایــد از کارخانــه اســتعالم شــود و حــالل بــودن آن شــناخته شــود؛ امــا در مــورد
محصوالت حیوانی که در آن شرط ذبح حالل برای خوردن یا مصرف در موارد
معین وجود دارد ،اگر در کشور اسالمی تولیدشده باشد ،الزاماً به معنی این نیست
که ذبحشده ،شرعی و حالل است ،و اگر در کشور غیر اسالمی تولیدشده باشـد،
ضرورتاً به آن معنا نیست که بهصورت غیر حالل ذبحشده و حرام باشد .اگر ذبح
بهصورت شرعی باشد ،کشتار حالل میشود چه در کشور اسالمی باشد و چه در
کشور غیر اسالمی؛ و اگر بهصورت غیرشرعی و نادرست ذبحشـده باشـد ،حـرام
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میگردد ،چه در کشور اسـالمی و چـه در کشـور غیـر اسـالمی .در اینجـا مثـالی
میزنم :حیوانی که در مکۀ مکرّمه توسط کسی که دشمنی آل محمد  را دارد
ذبحشده باشد ،حالل محسوب نمیشود و حیوانی که در فرانسه توسـط مسـلمانی
که دشمنی با آل محمـد  نـدارد ذبحشـده باشـد حـالل اسـت .مرغـی کـه در
کشتارگاههایی در ایران گردنش زده میشود ،حالل حساب نمیشود ولی مرغـی
که در چین توسط مسلمانی که دشمن آل محمـد  نیسـت ذبـح شـرعی شـود،
حالل است.
پرسش :35
آیا خوردن مرغ برزیلی که در بازارهای کشورهای اسالمی موجود است
جایز میباشد؟
پاسخ:
اگر یقین پیدا کردی که مرغ بهصورت شرعی ذبحشده ،خوردن آن برای شما
جایز است .موجود بودن آن در بازارهای کشورهای اسالمی دلیل بر ذبح شرعی
آن نیست.
پرسش :31
ماهی وارداتی از کشورهای کفر و الحاد ،آیا حکم تذکیه شده را دارد؟ و آیا
استفاده از آن بهعنوان خوراك پرندگان جایز است؟ آیا خوردنشان جایز است
با توجه به اینکه نمیدانیم پولکدارند یا نه؟
پاسخ:
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اگر بدانید فلس یا پولک دارد خوردنش جایز است؛ چراکه برای تذکیه شدن
ماهی باید زنده ازآبگرفته شود ـچه صیاد مسلمان باشد یا نباشدـ و این
ماهیهای وارداتی که با تور یا ادوات صید ماهی صید میشوند مذکی محسوب
میشوند حتی اگر صیاد مسلمان نباشد .بهطورمعمول ماهی وارداتی با تور و
ابزارآالت صیادی صیدشده ،از آب بیرون آورده و رها میشود تا بیرون از آب
بمیرد؛ بنابراین تذکیه میباشد ،حتی اگر صیاد مسلمان نباشد .ماهی تذکیه نشده،
آن ماهی است که در آب بمیرد بدون اینکه به ابزار صید گیرکرده باشد ،یا ماهی
که انسان بهعمد آن را رها میکند تا در آب بمیرد ،مثل ماهی که در حوض
کوچک رها میشود تا بمیرد ،یا ماهی گیر افتاده در وسایل صید که بهعمد در
آب رها شود تا در آب بمیرد.
پرسش :37
حکم شرعی و پاك بودن پنیر وارداتی از کشورهای غیر اسالمی چیست؟
پاسخ:
پاك است و خوردن آن جایز ،مگر اینکه از نجس بودنش یقین داشته باشیم.
پرسش :38
شیر وارداتی از کشورهای غیر اسالمی ـچه خشک و چه مایعـ که احتمال
میرود دست غیرمسلمان آن را لمس نموده باشد ،آیا پاك محسوب میگردد؟

پاسخ:
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پاك است و خوردن آن بهصورت خشک یا مایع جایز است مگر اینکه از
نجس بودنش یقین داشته باشیم.
پرسش :33
خوردن ماهی تُن و میگو ،حالل است یا حرام؟
پاسخ:
تُن و میگو حالل است.
پرسش :51
شخصی از «اسپرم» یا ترشحات ماهی نر که در مقابل تخم ماهی در ماهی ماده
است سؤال میکند؛ آیا خوردنش حالل است؟
پاسخ:
خوردنش جایز نیست.
پرسش :51
در خصوص مغز استخوان حیوان حاللگوشت ذبحشده ،آیا خوردنش حالل
است؟
پاسخ:
جایز است.

پرسش :52
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آیا خوردن مرغ ،گوسفند یا گاوی که بااستخوان آرد شدۀ خوك یا حیوانات
حرامگوشت تغذیه میشود ،جایز است؟
پاسخ:
اگر جزئی از غذایش باشد ،در جایز بودن خوردن آن اشکالی وجود ندارد.
پرسش :59
حکم بعضی از مواد غذایی که چاشنی مرغ یا گوشت یا بعضی از ادویهجاتی
که در آن استخوان حیوانات وجود دارد ،چیست؟
پاسخ:
خوردن هیچ فرآوردهای از گوشت و مرغی که بهصورت شرعی تذکیه
(ذبح) نشده باشد جایز نیست؛ اما در مورد چاشنی گوشت و مرغ ،اگر مرغ و
گوشت از اجزای آن باشند همین حکم را دارد .خوردن استخوان و غضروف
جایز نیست ،حتی اگر از حیوان حاللگوشت ذبح شرعی شده باشد.
پرسش :53
حکم شیرینیهایی که بر روی آن نوشتهشده «شیر خوك» یا «پختهشده با
شراب» چیست؟
پاسخ:
خوردن هرگونه خوردنی که در آن فرآوردهای از خوك یا شرابی که برای
مستی آمادهشده ،وجود داشته باشد جایز نیست.
پرسش :55
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آیا ادرار ،گوشت و تهماندۀ غذای کانگورو پاك است یا خیر؟
پاسخ:
حکم آن مانند حکم چهارپایانی مثل االغ و قاطر است.
پرسش :51
پنیری که از حیوان تذکیه نشده (ذبح شرعی نشده) یا خوك گرفته میشود
چه حکمی دارد؟
پاسخ:
خوردن پنیری که از حیوانی که گوشت آن قابلخوردن نیست تهیه شود،
جایز نیست.
پرسش :57
اگر جنین حیوان شیرده حاللگوشتی سقط شود ،آیا نوشیدن و یا استفاده از
شیری که همراه جنین ـسقط شدهـ تولیدشده ،جایز است؟ کسانی هستند که آن
را حرام میدانند به این دلیل که جنین بهطور کامل شکل نگرفته است.
پاسخ:
در حالت مذکور استفاده از شیر جایز است.

پرسش :58
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ژالتین حیوانی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
مصرف و خوردن ژالتین گرفتهشده از حیوان ،در دارو و خوراکی بدون
اشکال است ،خواه این حیوان بهطور شرعی ذبحشده باشد و خواه نشده باشد،
خواه خوردنش حالل باشد خواه نباشد.
پرسش :53
جویدن آدامس برای زن و مرد چه حکمی دارد؟ آیا سقّز مایع یا سقّز تلخ
همین حکم را دارد؟
پاسخ:
برای زن اشکالی ندارد ،ولی برای مرد مکروه است؛ اما «سقزی» که
مورداستفادۀ درمانی قرار میگیرد اشکالی ندارد.
پرسش :11
حکم خوردن یا نوشیدن یا استعمال شاهدانه (ماریجوانا) بهصورت دخانیات
چیست؟
پاسخ:
خوردن ،نوشیدن یا دود کردن مادۀ مخدری که از شاهدانه استخراج میشود
جایز نیست؛ چراکه این مادۀ مخدر باعث مستی و نشئگی میشود؛ اما استفاده از
آن در حوزۀ پزشکی با اهداف درمانی جایز است.
پرسش :11
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حکم نوشیدنیهای گازدار ـازجمله کوکاکوالـ که گفته میشود اندکی
مستکننده در آنها وجود دارد چیست؟
پاسخ:
در مورد نوشیدنیهای گازدار اشکالی وجود ندارد و وجود مقداری الکل در
نوشیدنیها و غذاها که باعث مستی نمیشود آن را حرام نمیکند؛ حتی اگر این
مقدار از الکل به آن افزودهشده و درنتیجۀ نوع آمادهسازی غذا و نوشیدنی ،ایجاد
نشده باشد .آن غذا و نوشیدنی نجس و خوردنش حرام محسوب میشود که
مقداری از الکل یا شرابی که با هدف مستکنندگی آماده شده باشد به آن
افزودهشده باشد؛ حتی اگر این مقدار خیلی کم باشد و باعث مستی نشود.
استعمال دخانیات ،تراشیدن ریش و بعضی از امور مرتبط با مردان
پرسش :12
حکم استعمال دخانیات چیست؟
پاسخ:
استعمال دخانیات اگر ضرر قابلتوجهی برای فرد سیگاری و اطرافیان او داشته
باشد جایز نیست.
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پرسش :19
استعمال دخانیات در صورتیکه موجب آرامش شخ

شود و مصرف

واقعی محسوب نشود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر احتمال دهد که استعمال دخانیات ضرر قابلتوجهی دارد ،استعمال آن
برای او جایز نیست ،و چیزی به نام آرامش یافتن یا استعمال حقیقی وجود ندارد؛
بنابراین مصرف دخانیات تنها عادت زشتی محسوب میشود که هرکسی
میتواند آن را ترك کند ،فقط باید اندکی با نفس و شهوتش مبارزه کند.
پرسش :13
حکم تراشیدن موی گونهها که نزد آرایشگرها مرسوم است ،چیست؟
پاسخ:
تراشیدن ریش حرام ،ولی تراشیدن موی گونهها جایز است.
پرسش :15
از ته تراشیدن ریش از روی تقیه ،آیا جایز است یا خیر؟
پاسخ:
با تیغ جایز نیست حتی اگر از روی تقیه باشد ولی اگر منظور شما ماشین باشد
و چیزی که ریش نام دارد باقی بماند ،جایز است.
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پرسش :11
حکم تراشیدن ریش با تیغ و گرفتن اجرت در برابر آن درصورتیکه صاحب
محل یکی از انصار باشد چیست؟ و حکم خط انداختن چیست؟ و اگر برای من
چند نفر کار کنند و برای تیغ انداختن و خط انداختن اجرت بگیرند چه حکمی
دارد؟
پاسخ:
تراشیدن ریش (چانه) حرام ،و زدودن موی گونهها جایز است.
از بینبردن مو از گونهها ،با بند کشیدن جایز است و گرفتن مزد ،در برابر این
کار جایز است.
آرایشگر میتواند اقدام به تراشیدن ریش شخ

دیگری با تیغ کند و در

برابر آن اجرت بگیرد؛ هرچند که ـهمانگونه که پیشتر بیان کردمـ تراشیدن
ریش برای مکلف حرام است.
بر مکلف واجب است که از تراشیدن ریشهایش اجتناب کند ،چون عملی
حرام و از گناهان صغیره است که سبب دوری از خدا و سلب توفیق میشود.
اگر مکلف به خاطر تقیه یا بیماری نمیتواند موی چانه را باقی بگذارد ـدر
صورت امکانـ از تراشیدن چانه با تیغ اجتناب و با وسیلهای آن را کوتاه کند که
مقداری از مو را بر چانه باقی بگذارد تا از انجام عمل حرام اجتناب شود.
پرسش :17
حکم پوشیدن شلوار لی برای مرد چیست و آیا نماز با آن جایز است؟

54

پاسخهای فقهی ج 1

پاسخ:
پوشیدن شلوار لی برای مردها اشکالی ندارد و نماز با آن جایز است.
پرسش :18
حکم پوشیدن کراوات چیست؟
پاسخ:
جایز است.
پرسش :13
آیا جایز است که مرد وارد خانۀ صاحبش شود یا شب را در آنجا بماند
درحالیکه صاحبخانه خودش نباشد و در خانه تنها همسر و فرزندانش باشند؟ و
بهطورکلی آیا میتواند وارد خانهای شود که فقط زنها در آن هستند؟
پاسخ:
جایز است در مکان مستقل و جدا از زنان ـمثل بیرونی یا مکان پذیرایی که
معموالً در خانههای عربی وجود داردـ بنشیند و بخوابد.
جتارت و برخی از معامالت
پرسش :71
از شخصی که با من در تجارتی شریک بود و دچار ورشکستگی شد ،طلبی
داشتم و به خاطر وضعیت ضعیفش ذمۀ او را (از این طلب) بری نمودم .او
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هماکنون در وضعیت خوبی قرار دارد .آیا بعد از اینکه ذمهاش را بری کردهام
میتوانم حقم را از او درخواست کنم؟
پاسخ:
اگر ذمهاش را بهطورکلی بری کرده باشی یعنی مالی را که بر ذمهاش
داشتهای به او صدقه دادهای ،و رجوع کردن در صدقه بعد از دادن آن جایز
نیست؛ یعنی جایز نیست از او درخواست کنی؛ اما اگر ذمهاش را به خاطر ضعف
حالش بری کرده باشی ،اگر در حالت ضعف بمیرد ،ذمۀ او بری است (دین و
بدهی ساقط میشود)؛ یعنی اگر وضعیت مالی او خوب شود مال تو را
برمیگرداند ،در این صورت میتوانی از او مطالبه کنی.
پرسش :71
آیا تجارت اشیاء قیمتی که دزدی بودن یا نبودنشان مشخ

نیست ،جایز

است؟
پاسخ:
اگر در تملک شخصی باشد ،جایز است.
پرسش :72
یکی از انصار میخواهد تجارت کند .آیا میتواند با پیروان مراجع تجارت
نماید؟
پاسخ:
جایز است.
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پرسش :79
فروختن چیزی به کسی که آن را حالل میداند ـمثل فروختن گوشتهایی
که ذبح شرعی نشده است یا خوك یا مارماهی به کسی که آن را حالل میداندـ
چه حکمی دارد و آیا کار کردن و فروختن همۀ چیزهای موجود در مغازه مثل
گوشت خوك و موارد دیگر ،جایز است یا نه؟
پاسخ:
جایز است؛ و فروختن شراب یا الکلهایی که برای مستکنندگی آماده
میشوند جایز نیست.
پرسش :73
آیا انسان میتواند در مغازهای که گوشت خوك در آن فروخته میشود کار
کند ،با توجه به اینکه او آن را به مسلمانان نمیفروشد .همچنین مغازه ،متعلق به او
نیست و وی فقط کارگر مغازه است؟
پاسخ:
کار کردن در مغازهای که گوشتهایی میفروشد که خوردنشان حالل نیست،
مثل گوشت خوك یا گوشتهایی که بهصورت شرعی ذبح نشده است ،جایز
میباشد.
پرسش :75
آیا باز کردن رستوران برای فروش غذا جایز است؟
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پاسخ:
باز کردن رستوران و فروش غذا جایز است.
پرسش :71
حکم خرید و فروش و ساختن مجسمه چیست؟ (مجسمههای حیوانات)
پاسخ:
خرید و فروش و نگهداری و ساختن مجسمه و تصاویر حیوانات جایز ،ولی
مکروه میباشد ،اگر در آنها حرامی وجود نداشته باشد؛ مانند نمایان ساختن
عورت و تحریک شهوت یا استفاده از آن برای عبادت و سجده کردن بهجای
خداوند یا سجده کردن به آن بهعنوان قبله.
پرسش :77
شخصی زمینی را با وام (بهره دار) از یکی از بانکهای عربی خریده است و
نمیداند مالک بانک چه موضعی در برابر حق دارد ،و به مبلغ وام مبلغی را که از
طریق کار کردن پسانداز کرده ،اضافه کرده و مال مخلوط شده است؛ سپس
زمین را نصف قیمت فروخته است .سؤال :آیا اشکالی در مبلغ زمین فروخته شده
وجود دارد؟ و آیا چیزی بر عهدۀ اوست درحالیکه وام را تسویه کرده است؟
پاسخ:
در پولی که از فروش زمین به دست آورده است اشکالی وجود ندارد.
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پرسش :78
آیا جایز است کیسهای آرد به نانوا داده و هرروز از او نان گرفته شود؟ و اگر
نزد نانوا ،آرد من و دیگری مخلوط شود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
جایز است و مادامی که متعارف و مقبول در نظر همه باشد ،در این مخلوط
شدن اشکالی نیست.
پرسش :73
آیا معاملۀ اقساطی (تقسیم اموال طی بازۀ زمانی مشخ

یا غیرمشخ

) جایز

است؟ با توجه به اینکه مبلغی بیش از مبلغ شناخته شدۀ کاال دریافت میگردد؟ و
آیا در معاملۀ به این شکل تفاوتی میان انصار و غیرانصار وجود دارد؟
پاسخ:
گرفتن بهره به دلیل تأخیر در پرداخت همه یا قسمتی از قیمت مالی که مرتبط
بر فروختن کاالیی معین است ،ربای حرام میباشد ،و ربا بین مؤمنان یا بین مؤمن
و مسلمانی که دوستی محمد و آل محمد ـائمه و مهدیینـ را در دل دارد ،معنا
میدهد؛ بنابراین بین مؤمن و ناصبی ،یا بین مؤمن و غیرمسلمان ربایی وجود
ندارد.

برخی شغلها و وظایف
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پرسش :81
آیا فروختن دالر به دینار جایز است؟ همچنین در مورد سایر پولها؟
پاسخ:
جایز است.
پرسش :81
رانندهای در شرکتی کار میکند و بعضی مواقع شراب جابهجا میدهد .اگر او
از طرف کارفرما مجبور به این کار شده باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ:
انتقال شراب یا الکلی که برای مستی ساختهشده است جایز نیست.
پرسش :82
آیا جایز است رانندۀ تاکسی به مسافرانی که شراب و مانند آن از چیزهایی که
خوردن یا نوشیدنشان حرام است میخرند کمک کند؟ و اینگونه جنسها را به
ماشین یا در منزل بیاورد؟
پاسخ:
در آنچه اختصاص به شراب دارد جایز نیست.

پرسش :89
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کسی که شغلش نگهبانی از شرابفروشیها یا بارها است ،یا کاالهایی که
ضمیمۀ شراب میشود یا چیزی که خوردنش حرام است را انتقال میدهد ،یا در
مزارع انگوری که بعداً از آن شراب درست میشود کار میکند ،چه حکمی
دارد؟
پاسخ:
کار در شرابفروشیها یا نگهبانی از آنها جایز نیست ،اما اشکالی ندارد که
در مزارع انگور کار کند.
پرسش :83
اگر شخصی رانندۀ کامیون باشد و در شرکتی که در آن کار میکند،
گوشتهای غیر حالل یا غیر از آن جابهجا شود ،آیا حرمتی برای او پیش
میآید؟ با توجه به اینکه این فرد فقط راننده است و کامیون متعلق به او نیست.
پاسخ:
کار کردن بهعنوان رانندۀ کامیونی که گوشتهایی که خوردنشان حالل
نیست را جابهجا میکند نیز جایز است؛ ولی جایز نیست در شراب فروشی کار
کند یا رانندۀ کامیونی باشد که شراب حمل میکند.
پرسش :85
شخصی در آسایشگاه سالمندان کار میکند و در آنجا عالوه بر مردها،
زنهای سالخورده نیز هستند و او مراقبت و خدمت آنها را انجام میدهد و برای
قضای حاجت و غسل دادنشان ـدر صورت وجوبـ کمک میکند .آیا این کار
جایز است؟
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پاسخ:
در صورت اضطرار جایز است.
پرسش :81
شخصی در ادارۀ بهداشت مشغول به کار است و زنان زیادی با او همکار
هستند .حکم اختالط و نگاه کردن به آنها در حین کار چیست؟
پاسخ:
گرد آمدن زنان و مردان در هر جا برای انجام کار ،ازنظر شرعی جایز است،
و بر هر مرد و زن مؤمن واجب است که امربهمعروف و نهیازمنکر کند .نگاه
کردن اگر بهقصد سوء ظن یا لذت بردن نباشد ،جایز است.
پرسش :87
شخصی در یک موسسۀ پژوهشی در حوزۀ تحقیق کتابهای فقهی معروف
ازنظر آنها (مثل عروة الوثقی) یا کتابهای روایی کار میکند .آیا ادامۀ همکاری
او با آنها جایز است؟
پاسخ:
جایز است ولی از کتب ضالّه دوری کند و از تحقیق یا نشر آنها یا کمک در
انتشار آنها اجتناب ورزد .در خصوص کتاب «عروه» ،برای دینش بهتر است که
از آن اجتناب کند و اگر بتواند بهطور اختصاصی روی کُتب روایی کار کند،
برایش بهتر است.
پرسش :88
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یکی از برادران انصار مجموعهای از سیدیهای فیلمهای خارجی را یافته
است و آنها را به من داده تا به کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند ،بفروشم؛
زیرا او به خاطر وضع بد مالیام بر من شفقت کرده است .نور دیدهام! من در این
خصوص متحیر ماندهام .با این سیدیها چه کنم؟
پاسخ:
اگر در آنها چیز شهوتانگیزی باشد ،فروختنشان جایز نیست .از خداوند مسئلت
مینمایم که از مال حالل آنچه موجب بینیازی شما میشود را روزیتان
گرداند.
پرسش :83
در اینترنت چند کلیپ ویدیویی مشاهده کردم؛ حوالی چهار تا یا بیشتر که در
مورد کیفیت ایجاد نفْس بشر و چگونگی خال

شدن آن برای بازگشت به اصل

خودش بحث میکنند.
بیشتر آنها در حدود نفس بشر توقف میکنند و راهـی بهسـوی خـالق سـبحان
ندارند .بحث آنها چه از دید خودشان و چه برای بیننده ،اصال دینی نیست .بحـث
صرفاً در مورد شـروع خلقـت اسـت و درنهایـت چیـزی ندارنـد جـز آنکـه اقـرار
میکنند که به خالقی نیاز است که خلق کند و صـورت بخشـد ،و صـرفا در حـد
جنبههای آفرینشی توقف میکنند.
آیا جایز است انسان موحّد ،استدالل و حکمت آنها را بشنود و بر ایـن اسـاس
اقرار کند که خالق سبحانی است یا او (من) گناه کرده است؟
پاسخ:
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گوش کردن و شنیدن ،زیان نمیرساند .چهبسـا شـما دالیـل یهـود و نصـارا و
کفار را بشنوی تا به آن پاسخ دهی اما اگر هدفت اعتقاد و تصـدیق چیـزی اسـت
که آنها میگویند ،درست نیست .اگر تشخی

درست میدادند ،دیگـر بـه خطـا

نمیرفتنـد؛ درسـت آن اسـت کـه نفـس را از خـود خـالق سـبحان بشناسـی و راه
شناخت آن از طریق کتابها و فرستادگان خداوند سبحانومتعال میباشد.
بانکها و وامهای رََبوی
پرسش :31
بانکهای غربی (اروپایی) :آیا میتوان در آنها ودیعه گذاشت و سود حاصل
از آن را دریافت کرد؟ و آیا گرفتن وام بهره دار از آنها جایز است؟ و آیا جایز
است که وام گرفته شود و وامگیرنده تسویه نکند؛ چه در حال توانایی داشتن و
چه در حالت توانایی نداشتن؟
پاسخ:
در برابر آنها ربا وجود ندارد؛ چون غیرمسلمان هستند و مؤمن نیستند .گرفتن
سود از آنها جایز است .گرفتن وام بهره دار از آنها جایز است .واجب نیست
نسبت به تسویه سود ملتزم باشی ،و تا زمانی که محارب و ناصبی نباشند باید به
تسویهی قرض ملتزم بود؛ و در صورت عدم توانایی ،تسویه با آنها واجب نیست
تا زمانی که توانایی بر تسویهحساب حاصل شود.
پرسش :31
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آیا فریب دادن بانک غیر اسالمی جایز است؟ یعنی از آنها وام بگیرد و بعداً
اگر بتواند این مبلغ را به آنها بازگرداند و اگر نتواند پس ندهد؟
پاسخ:
در خصوص معامله با بانکهایی که غیرمسلمانها یا ناصبیهایی که ائمه یا
مهدیین را دشمن میدارند مالکشان هستند ،جایز است از آنها وامهای بهرهدار
بگیرید ،یا اینکه مالت را نزدشان به امانت بگذاری و از آنها سود بگیری ،زیرا بین
مؤمن و غیرمسلمان یا بین مؤمن و ناصبی ربایی وجود ندارد.
اگر از امثال این افراد وام بگیری ولی نتوانی آن را پرداخت کنی اشکالی
ندارد؛ خداوند توفیقت دهد.
پرسش :32
در عراق بانکها و صرافیهای خارجی وجود دارند که وام با بهره میدهند،
به این صورت که مردم از آنها وامهایی با بهره (هرچند بهرۀ اندك) دریافت
میکنند .حکم شرعی آن چیست؟ و آیا کسی که نیاز مبرم دارد میتواند از آنها
وام بگیرد؟
پاسخ:
بین مسلمان و غیرمسلمان ربا وجود ندارد .اگر آن بانکها متعلق به
غیرمسلمان یا ناصبیها (دشمنان اهلبیت) باشند ،وام گرفتن با بهره از آنها جایز
است.
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پرسش :39
در حال حاضر در موسسهای از مؤسسات مـدنی عـراق کـار مـیکـنم کـه بـه
صاحبان مشاغل کوچـک وام مـیدهـد و درازای آن سـود مـیگیـرد .ایـن سـود
بهصورت اقساط ماهانه داده پرداخت میشـود ،بـا در نظـر گـرفتن اینکـه مـن وام
نگرفتهام بلکه فقط در این موسسه کار میکنم.
منبع پول این موسسه از دولتهای دیگر است (مثالً آمریکا و اروپا) و از مردم
عراق نیست.
با توجه به اینکه من بهاینعلت با آنها همکاری میکنم که در فتوایی از سید
یمانی شنیدم که اگر صاحبمال کافر یا ناصبی (دشمن اهلبیت  )باشد ،ربای
قرضی وجود ندارد.
از سید مبارك یا یکی از انصار انتظار دارم که جواب مرا بدهند که آیـا کـار
کردن در این مؤسسه برای من جایز است یـا خیـر؟ بـا علـم بـه اینکـه مرکـز ایـن
موسسه ،در آمریکا قرار دارد...
پاسخ:
بین مؤمن (یا مسلمانی که حب اهلبیت  را دارد) و کافر بـه نبـوت محمـد
( یا آنکه دشـمنی بـا آل محمـد  یـا شـیعیان آنهـا را از آن رو کـه شـیعۀ
اهلبیــت  هســتند برانگیــزد) ربــا وجــود نــدارد .گــرفتن قــرض ربــوی از مــال
غیرمسلمانان برای مسلمان جایز است و کار در این مؤسسات نیز جایز است.
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پرسش :33
در مورد قرض از بانکهای خارجی غیرمسلمان در اروپا ،برخی از مسـلمانان
برای خرید خانه از بانک وام میگیرند و بعد با سود به نسبت  83و  1درصد طـی
مدت  25 ،21یا  91سال برمیگردانند .میتوان اول سود پول را پرداخـت کـرد و
بعد از خرید خانه ،اصل وام را پرداخت نمود و در حالت دیگـر قسـمتی از وام را
بهصــورت ماهانــه اضــافه بــر ســود مــوردنظر ( 83و  )1درصــد پرداخــت نمــود و
بهاینترتیب پرداخت ماهانۀ شخ

بهصورت زیر میباشد :اجـارۀ ماهانـه اصـل

وام سود .گرفتن این وام و پرداخت آن همراه با سود به بانک ،حـالل اسـت یـا
حرام؟
پاسخ:
قرض با بهره ،ربا و حرام است ولی ربای حرام ،بین مؤمن و مـؤمنی دیگـر یـا
بین مؤمن و مسلمان دیگری که دشمنی با آل محمد  ندارد ،تحقق مییابد.
سؤال تو در مورد گرفتن قرض از بانک و بازگردانـدن آن بـا بهـرۀ ماهانـه بـه
بانک که آیا حالل است یا حرام ،بستگی دارد به هویت بانک؛ یعنی اگـر مالـک
بانک یا کسانی که صاحب بانک هستند مؤمن یا مسـلمانی کـه دوسـتی اهلبیـت
 را دارند نباشند ،جایز است از آنان قرض -هرچند با بهره -گرفته شـود و نیـز
میتوان به آنها قرض یا مالی را با دریافت بهره سپرد.
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پرسش :35
من در بانک سوئدی مقداری پول سپردهام و در پایان سال ،بانـک سـودی بـه
من میدهد که آن را به عراق میفرستم؛ یعنی به فقرای عراق مـیدهـم تـا از ربـا
دوری کرده باشم .میدانم که ثوابی از این کار نمیبـرم ولـی بـرای دوری از ربـا
چنین میکنم؛ با توجه به اینکه من ناچارم پول خود را برای جلوگیری از سـرقت
در بانک بگذارم .آیا من بر مسیر صحیح قرار دارم یا خیر؟
پاسخ:
ربا بین مؤمنان و یا بین مؤمن و مسلمانی که در گفتار یا کردار دشـمنی بـا آل
محمد  ندارد ،معنا مییابد و بین مسلمان و غیرمسـلمان ،ربـایی وجـود نـدارد؛
بنابراین سودی که بانک مذکور به تو میدهد متعلق بـه تـو اسـت و مـیتـوانی بـا
ارادۀ خود در آن تصرف نمایی یا آن را صدقه دهی یا هر کار که مایـل هسـتی و
در آن رضایت خدا وجـود دارد انجـام دهـی .بـرای صـدقههایی کـه دادی ،اجـر
میبری و پاداش میگیری؛ زیرا مالی است که تو مالک آن هستی و آن را صدقه
دادهای.
پرسش :31
دوست یکی از انصار از بانک وام گرفته است .آن برادر انصاری آن وام را از
او گرفته به این شرط که تا زمانی که مبلغ وام نزد او است اقساط ماهیانه را
پرداخت کند .آیا جایز است که برادر انصاری این قرض را از دوستش با این
شرط بگیرد یا خیر؟
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پاسخ:
این قرض ربوی است.
پرسش :37
حکم بانک در ایران چیست؟ آیا بانک اسالمی محسوب میشود؟ سود وام
ربا محسوب میشود یا نه؟
پاسخ:
پیشتر بیان کردم اموالی که در اختیار حکومتهایی که بر سرزمینهای
اسالمی حکومت میکنند قرار دارد ،یا مُلک امام است یا عامۀ مسلمانان؛ بنابراین
جایز است که مؤمنان از بانکها سود دریافت کنند ،اما پرداخت سود وام به
بانک جایز نیست و ربای حرام محسوب میشود.
پرسش :38
برخی از بانکها در ایران ادعا میکنند که برای وام ،سودی دریافت
نمیکنند بلکه تنها مبلغ جزئی در قبال اوراق استفادهشده در معامله و کار
کارمندان دریافت میکنند .آیا وام گرفتن از این بانکها جایز است یا نه؟
پاسخ:
جایز است.
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قرارداد بیمه
پرسش :33
احکام شرعی در خصوص بیمۀ عمر ،بیمۀ خدمات درمانی و بیمۀ حوادث و
سرقت و بهطورکلی هر چیزی که به بیمه مربوط میشود چیست؟
پاسخ:
بیمهنامه :قراردادی است که از یکسو بین شرکت بیمهکننده (بیمهگر) و از
سوی دیگر با شخ

 ،اشخاص یا شرکت دیگری (بیمه شونده یا بیمهگزار)

منعقد میگردد.
در این قرارداد ،بیمهگر به بیمهگزار متعهد میگردد که در صورت بروز
حادثه بر چیزی معین در مدتی معین جبران خسارت کند و پول معینی را در
مدت معین به او یا ورثهاش پرداخت نماید.
چند مسئله:
 -1بیمهگزار ملزم به پرداخت مبلغ معینشده ،طبق قرارداد و در مدت
معینشده میباشد و در غیر این صورت ،بیمهگر از پرداخت خسارت پیشآمده
امتناع و قرارداد را فسخ خواهد کرد و اگر بخشی از مبلغ بیمهنامه توسط بیمهگزار
به بیمهگر پرداختشده باشد ،نصف این مبلغ را به بیمهگزار پرداخت نماید.
 -2اگر بیمهگزار در پرداخت مبلغ مقرر تعلّل کند ،بیمهگر در مهلت دادن به
او یا فسخ قرارداد و بازگرداندن نصف مبلغی که بیمهگزار به او پرداخت کرده
است ،مختار میباشد؛ اگر که بیمهگزار چیزی از مبلغ را پرداخت کرده باشد.
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 -9اگر بیمهگر شرط کند که چنانچه بیمهگزار در پرداخت اقساط و یا مبلغ
باقیمانده در قرارداد تعلل یا امتناع کند و به دنبال آن ،بیمهگر قرارداد را فسخ
نماید و بیمهگر چیزی از مبلغ پرداختشده را به بیمهگزار پرداخت ننماید ،این
شرط صحیح است.
 -3بیمهگر باید در صورت بروز حادثه بیمهگزار را جبران خسارت نماید و در
صورت عدم پرداخت این مبلغ از سوی بیمهگر ،قرارداد فسخ نمیگردد بلکه او
باید جبران خسارت نماید.
 -5باید بیمهگر قبل از انعقاد قرارداد توانایی جبران خسارت را داشته باشد و
چنانچه پس از عقد قرارداد مشخ

شود که بیمهگر قادر به پرداخت خسارت

احتمالی نیست ،برای بیمهگزار این حق محفوظ میباشد که قرارداد را فسخ و
مبلغ پرداختشده از سوی او باز گردانیده شود؛ حتی اگر پس از مشخ

شدن

ابتدایی ناتوانی بیمهگر از پرداخت خسارت ،توانایی پرداخت خسارت در او
ایجاد شود.
 -1اگر در ابتدا بیمهگر توانایی جبران خسارت را داشته باشد و بعداً ناتوانی از
پرداخت بر او عارض شود ،بیمهگزار حق فسخ قرارداد و باز پس گرفتن نصف
مبلغ پرداختشده به بیمهگر را دارد.
 -7اگر بیمهگر شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت،
بیمهگزار حق فسخ قرارداد را ندارد و نصف مبلغ پرداختشده به او باز گردانیده
نشود ،چنین شرطی صحیح نیست.
 -8اگر بیمهگر شرط کند که در صورت بروز ناتوانی از پرداخت خسارت،
کل مبلغ پرداختشده را بازگرداند ،شرط صحیح است.
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موسیقی ،نقاشی موجودات جاندار و برخی بازیها
پرسش :111
عُلما در جواز گوش دادن به آهنگهای کالسیک اختالف دارند .آیا حالل
است یا حرام؟
پاسخ:
گوش دادن به موسیقی جایز نیست.
پرسش :111
حکم استفاده از موسیقیهای متن در فیلمها چیست؟
پاسخ:
در مورد موسیقی ،اگر آهنگ و آواز و چیزهایی شبیه به آن باشد،
بهکارگیری آن جایز نیست ،ولی اگر موزیک متن باهدف بیان اینکه اینجا
جایگاه حزن و اندوه یا نگرانی یا وحشت و یا ...است ،جایز میباشد؛ یعنی
بهکارگیری آن مثل موزیک متن در فیلم جایز است.
پرسش :112
ما در کار تولید سرودها و آهنگهای مربوط به دعوت مبارك فعالیت داریم
و خواهان یک ضابطه و قانونی برای آالت صوتی که بهکارگیری آنها جایز
است میباشیم؛ مثل طبل ،بوق ،افکتهای دست زدن و هلهله کردن و بعضی از
آهنگهای اُرگ یا پیانو و ...سازهای زهی که از پیانو مشتق میشوند ـو خود
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سازهای زهی محسوب نمیشوندـ یا آهنگهایی که بهوسیلۀ رایانه تولید
میشوند.
پاسخ:
افکتهای کف و سوت ،طبل و بوقی که برای اعالم به کار گرفته میشود
ـمثل اعالم برای جنگ و چیزی شبیه به آنـ جایز است.
آهنگهایی که از دستگاههای الکترونیکی پخش میشود نیز جایز است اگر
بهصورت لهو و طرب نباشد؛ مثالهایی از موزیکهای جایز ازایندست مثل
صدای قطرات باران ،صفیر باد ،صدای طبلهای جنگی ،صدای غمناك و...
میباشد.
باید از هرگونه سرود یا آهنگی که بهطورمعمول اهل فسق و لهو و طرب به
کار میگیرند ،پرهیز و دوری شود ،حتی اگر خالی از موسیقی و یا آالت صوتی
باشد.
پرسش :119
حکم موسیقی و غنا چیست؟
پاسخ:
موسیقی حرام ،غنا حرام و استماع آنها حـرام اسـت (اسـتماع یعنـی شـنیدن بـا
قصد و نیّت ،و شنیدنی که بدون قصد و غرض باشد موردنظر نیست) .فقـط طبـل
حین جنگ و دمیدن در شیپور برای اعالم ،مجاز است.

انتشارات انصار امام مهدی 
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پرسش :113
حکم نقاشی موجودات جاندار چیست؟
پاسخ:
نقاشی کردن جایز است حتی در مورد جانداران مگر آنکـه در خـود نقاشـی،
مورد حرامی باشد؛ مانند نمایاندن عورت ،یا کشیدن و تراشیدن بتـی کـه بـهجای
خدا بندگی میشود.
پرسش :115
حکم بازی شطرنج ،دومینو یا چیزهایی شبیه آن مثل ورقبازی و موارد دیگر
که هم میتوان در دنیای واقعی بازی کرد و هم در کامپیوتر یا پلیاستیشن-چیست؟
پاسخ:
اگر در آن شرطبندی مطرح نباشد جایز است؛ ولی اگر بازیهایی باشند که
فقط وقت انسان را تلف میکنند مکروه است و بهتر است از آنها دوری شود.
پرسش :111
حکم بازیها و مسابقات ورزشی چیست؟
پاسخ:
جایز است ،و برخی از آنها مستحب هستند؛ مثل شنا و تیراندازی.
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مسائل مربوط به پزشکی و عمل زیبایی
پرسش :117
آیا انجام عمل زیبایی ـچه در مردان و چه در زنانـ جایز است؟ مانند زیبایی
بینی و آثاری که در چهره وجود دارد.
پاسخ:
جایز است.
پرسش :118
اگر انجام عمل زیبایی جایز باشد ،آیا در اجزایی که نگاه کردن به آنها
حالل است جایز میباشد؟ یا بهطورکلی جایز است؟
پاسخ:
اگر در انجام عمل زیبایی اضطرار وجود نداشته نباشد ،باید حدود شرعی در
نگاه و لمس کردن برآورده شود؛ اگر نسبت به آن مجبور شود ،با اضطرار و
نبودن همجنس ،نگاه و لمس جایز است.
پرسش :113
حکم رفتن زن نزد پزشک مرد چیست؟ درصورتیکه زنی با آن تخص
وجود نداشته باشد.
پاسخ:
اگر معالجه با عمل حرامی همراه باشد ،مانند نگاه کردن پزشک به آن بخش
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از بدن زن که نگریستن به آن یا لمس کردنش برایش جایز نیست ،مجاز
نمیباشد مگر هنگام اضطرار.
پرسش :111
برای گرفتن نمونه از مَرد برای مشخ

کردن قابلیت باروری در او ،اگر او

انجام این عمل از طریق همسرش را نپذیرد ،آیا به روشی دیگر غیر از همسرش
میتوان این عمل را انجام داد؟
پاسخ:
استمنا با استفاده از جسم خود انسان حرام و اگر بهواسطۀ جسم همسرش
باشد ،مجاز است.
پرسش :111
آیا خارج کردن منی به شیوۀ غیرشرعی (استمنا) باهدف انجام آزمایش
پزشکی جایز است؟
پاسخ:
اگر اطمینان حاصل شود که عامل دیگری بر جلوگیری از فرزندآوری وجود
ندارد ،خارج کردن منی به شیوۀ غیرشرعی جهت معاینه مجاز است .ولی به
شرطی که خارج کردن آن فقط منحصر به همین کار باشد.
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پرسش :112
من در بیمارستانی در بخش جراحی مشغول به کار هستم و زنانی با
سوختگیهای بدنی آورده میشوند و در کادر ،نیروی زن برای معالجۀ این
بیماریها وجود ندارد .برای کندن پوست سوخته شده الزم است که بیمار به
همراه شوهر ،مادر یا یکی از محرمهایش حمام برده شود و متأسفانه آنها بدون
کمک ما نمیتوانند این کار را انجام دهند .حکم این عمل را بیان فرمایید؟
پاسخ:
بر مسلمین واجب است که برای معالجۀ زنان کادر طبی زن فراهم کنند ،و
حتی واجب است برای معالجۀ زنان مکان خاصی نیز فراهم گردد تا معالجه با
عزت و کرامت انجام شود و در این خصوص ،امور فرعی بسیار زیادی نیز وجود
دارد:
 باید برای رفع تمامی نیازهای پزشکی تعداد کافی پرسنل زن به کار گرفتهشوند.
 الزم است مراکز معالجۀ زنان بهطور کامل جدا باشند ،چه با ساختنبیمارستان ویژۀ زنان یا بخشبندی بیمارستان.
اما در خصوص وضعیتی که برادر ابو نبأ در آن قرار دارد ،در صورت وجود
اضطرار معالجۀ سوختگی زنان توسط مردان بالمانع است و گناه و خطای آن بر
عهدۀ حکومت طاغوت و همچنین تمام مسلمین تقصیرکار که ایجاد بستر مناسب
برای معالجۀ زنان اقدام نکردهاند ،میباشد.
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اهدای عضو ،و تشریح جسد مردگان
پرسش :119
آیا جایز است انسان به اهدای اعضای بدنش پس از مرگش وصیت نماید؟
پاسخ:
جایز است انسان به اهدای یک یا چند عضو از بدنش پس از مرگ وصیت
نماید و اگر اهدای او به مؤمن باشد یا در جهتی باشد که به مؤمنان میرسد،
انشاءاهلل در این خصوص پاداش میگیرد .خداوند توفیق دهنده است.
پرسش :113
آیا ولیّ میت میتواند عضوی از اعضای بدن مرده را به شخ

زندهای اهدا

کند تا از آن سودی ببرد ،و یا آن را بفروشد؟
پاسخ:
فروش اعضای بدن مجاز نیست ،ولی اهدا کردن ،جایز است اگر آن ولیّ
مؤمن پدر ،مادر ،پسر یا دختر باشد.
پرسش :115
آیا اهدای عضوی از بدن انسان زنده به انسان زندۀ دیگر یا فروش آن جایز
است؟
پاسخ:
فروختن جایز نیست ،ولی اهدا جایز است.

27

پاسخهای فقهی ج 1

پرسش :111
حکم تشریح جسد میّت چیست؟ به صورتی که امروزه در بسیاری از
بیمارستانهای دولتها انجام میشود.
پاسخ:
تشریح جسد میت مؤمن جایز نیست مگر درصورتیکه شک و تردید در
وقوع جرم یا مرضی وجود داشته باشد که عموم مؤمنان را تهدید میکند.
پرسش :117
حکم تشریح جسد میت با هدف یادگیری یا تشخی

علت مرگ یا چیزهای

شبیه به آن باشد چیست؟
پاسخ:
تشریح جسد مؤمن برای یادگیری بدون اجازهی پیشین از او جایز نیست.
جلوگیری از بارداری ،تلقیح و شبیهسازی
پرسش :118
حکم بستن لولهها چیست؟ یعنی قطع کردن لولۀ تخمدان باهدف جلوگیری
از باردارشدن برای همیشه ،به جهت رنج و سختی که به زنی وارد میشود و عدم
تحمل او برای باردارشدن؟
پاسخ:
جایز است .ولی برای زن شوهردار باید با رضایت و موافقت همسرش باشد.
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پرسش :113
روشهای مختلفی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد مانند بستن لولهها
با عمل جراحی ،خوردن قرص و استفاده از دستگاه آییودی ،حکم این روشها
یا استفاده از این ابزارها برای جلوگیری کامل یا موقت از بارداری چیست؟
همچنین حکم سقطجنین به علت عدم توانایی معیشت و مشکالت تربیتی و
تنگدستی چیست؟
پاسخ:
استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری که در پرسش ذکرشده است
(بستن لولهها ،قرص و دستگاه) جایز است .ولی سقطجنین بعد از تلقیح ،جایز
نیست.
پرسش :121
آیا استفاده از دستگاه «آییودی» برای جلوگیری از بارداری جایز است؟ و
آیا جایز است مرد این دستگاه را قرار دهد؟
پاسخ:
استفاده از آن با موافقت شوهر جایز است ،و جایز نیست مرد آن را داخل
رحم قرار دهد.
پرسش :121
آیا استفاده از دستگاه ضدبارداری «آییودی» که توسـط پزشـک زنـان کـار
گذاشته میشود ،جایز است؟ با توجه به اینکه انجـام ایـن عمـل نیازمنـد مشـاهدۀ
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اندام تناسلی توسط دکتر میباشد.
پاسخ:
مجاز است.
پرسش :122
آیا سقط کردن جنینی که به چهارماهگی نرسیده باشد جایز است؟ چراکه
هنوز روح در او دمیده نشده است .با توجه به اینکه این عمل به دلیل تنگی
معیشت انجام میشود و این بارداری باوجود جلوگیری از بارداری برخالف میل
خانواده صورت گرفته است.
پاسخ:
سقط کردنش جایز نیست مگر اینکه بقای او برای زنده ماندن مادر خطری
داشته باشد.
پرسش :129
زنی ششماهه حامله است و با معاینات سونوگرافی مشخ

گردیده است

که به علت مصرف قرص و دارو ،احتمال میرود که کودك ناق
العقل به دنیا بیاید .آیا به دلیل ناق

ناق

الخلقه یا

الخلقه بودن کودك ،سقطجنین جایز

است؟
پاسخ:
جایز نیست مگر اینکه باقی ماندن آن خطری برای زندگی مادر محسوب
شود.
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پرسش :123
حکم فرزندانی که از طریق لولهآزمایش (آیویاف) به دنیا میآیند چیست؛
برای پدر و مادر یا یکی از آن دو که به دلیل عارضۀ بیماری راهی جز این روش
ندارند؟
پرسش:
گرفتن تخمک از همسر و تلقیح آن با نطفۀ شوهر و کاشت آن در رحم همان
زن صاحب تخمک جایز است.
پرسش :125
آیا برداشتن تخم از زنی که باهمسرش لقاح یافته و کاشتن آن در رحم زن
دیگر یا در رحم مصنوعی و یا زن دیگری از محارم همسر یا غیر از محارم او،
مجاز است؟ به جهت ناتوانی رحم همسر مرد یا به دلیل نداشتن رحم.
پاسخ:
برداشتن نطفه از زن و تلقیح آن باهمسرش و کاشت مجدد در رحم همان زن
جایز است؛ اما کاشتن آن در رحم زن دیگر حتی اگر آن زن ،همسر دوم همان
مرد باشد ،جایز نیست.
پرسش :121
یکی از مؤمنان به دعوت ،اقدام به اهدای اسپرم خود به برادر عقیمش نمود و
با آن اسپرم ،تخمک همسر برادرش را تلقیح نمودند و همسرش باردار شد و
دختری به دنیا آمد .او این کار را از سر لطف و محبت نسبت به برادرش انجام
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داد تا بینشان جدایی و طالق واقع نشود ،ولی خیالش ازنظر حالل یا حرام بودن
این کار راحت نبود .این اقدام به سه سال پیش برمیگردد .در حال حاضر
برادرش معالجه شده و همسرش از نطفهی او باردار شده است .او حکم شرعی را
نمیداند و اهداکنندۀ اسپرم فرزندانی دارد که یکی از آنها پسر است .تکلیف او
با این فرزندی که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا آمده است چیست؟
پاسخ:
حکم شرعی :اینکه زن از آب مرد دیگری غیر از شوهرش باردار شود ،جایز
نیست.
اما نطفهای که براثر کاری که شما از روی جهل و عدم آشنایی با حکم
صورت دادهاید متولدشده است ،حکم شُبهه را دارد و او به صاحب آب منسوب
میگردد؛ پس صاحب آب ،پدرش است و پسران او برادران او میباشند و
مادرش هم کسی است که او را باردار شده و پسران آن زنی که او را باردار شده
است نیز برادرانش به شمار میآیند.
پرسش :127
 -1معنای حکم شبهه چیست؟ آیا او حرامزاده است یا خیر؟ و ما چطور این
شبهه را برطرف کنیم و حقیقت را بدانیم؟
 -2آیا وقتی نوزاد بزرگ شد موضوع را به او بگویم ،همچنین به کودکان
خودم و عموهای بچهها؟ یا خیر؟
 -9تکلیف و وظیفۀ من در قبال این کودك چیست؟
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پاسخ:
فرزند شبههناك به والدینش منتسب میشود و حرامزاده نیست؛ خداوند
توفیقت دهد .در حالت فوقالذکر ،صاحب آب ،پدر نوزاد است و صاحب
تخمک ،مادر او و کودك از این دو ارث میبرد و آنها نیز از او میراث میبرند.
اما باخبر ساختن آن فرزند دختر ،هنگامی امکانپذیر است که وی بتواند این
امور را درك کند ،چراکه از این کار گریزی نیست؛ خداوند توفیقت دهد.
موضوع مهم دیگری نیز مطرح میباشد؛ اینکه پسران مادرش که صاحب تخمک
است ،برادران او از طرف مادرش هستند و پسران پدرش که صاحب آب است
نیز برادران او از ناحیۀ پدرش میباشند .وظیفۀ شما در قبال او ،همان وظیفهی پدر
در قبال دخترش است.
پرسش :128
حکم شبیهسازی انسان در رحم و غیر رحم چیست؟
پاسخ:
برداشتن نطفهای از یک مرد و کاشتن آن در رحم همسرش جایز است.
همچنین جایز است که سلول تخم از همسر و یا زن دیگری برداشته شود مشروط
بر اینکه هستۀ آن با هستۀ نطفۀ گرفتهشده از همسر آن زن ،جایگزین شود.
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آرایش زن و بعضی از احکام خمصوص به زنها
پرسش :123
آیا رفتن به مجلس عروسی که فقط زنان در آن هستند ـولی رق

و غنا در

آن استـ جایز است؟
پاسخ:
اگر فقط در آن مجلس زنان باشند و صدایشان را مردان نشنوند ،و همچنین
اگر در آن مجلس ارتکاب حرامی مثل نواختن و دمیدن در آالت موسیقی نباشد،
جایز میباشد.
پرسش :191
حکم خالکوبی بر قسمتی از بدن چیست؟ و همچنین حکم «تَتوی ابرو»
ـیعنی تقریبا همان خالکوبی در ابرو که امروزه متداول استـ چیست؟ و
خالکوبی در بدن و ابرو به این صورت میباشد :سوراخ کردن بهوسیلۀ سوزن تا
اینکه خون زیاد خارج میشود ـمثل یک جراحت میباشدـ سپس اثر آن در بدن
باقی میماند و روی آن تصویر پرندگان یا اشخاص یا گُل کشیده میشود.
پاسخ:
خالکوبی ابرو (تتو) ـبه خاطر دلیلی انجام شودـ جایز است ،مثل از بین بردن
مو یا کاستن آن؛ اما کشیدن تصویر حیوانات و چیزهای دیگر بر بدن جایز نیست.
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پرسش :191
آیا سرمه کشیدن جلوی افراد غریبه برای زن جایز است؟
پاسخ:
اگر برای دیدن غریبهها سرمه بگذارد جایز نیست ،ولی اگر در خانه برای
همسرش گذاشته باشد ،واجب نیست برای خارج شدن از خانه یا دیدن غیر
محارم آن را بزداید.
پرسش :192
آیا کشیدن سرمه برای زنی که همسر ندارد ـحتی در خانهـ مجاز نیسـت ،چـه
برسد به بیرون؟
پاسخ:
زن مجرد مجاز است در خانه سرمه بکشد.
پرسش :199
حکم شرعی پوشیدن شلوار همراه با حفظ حجاب موی سر ،و همینطور
حکم شرعی چادر چیست؟
پاسخ:
پوشانیدن صورت ،دو کف دستوپنجههای پا بر زن واجب نیست و بقیۀ
اعضا باید بهطور کامل پوشانیده شود؛ جنس پوشش نباید نازك و بهقدری تنگ
باشد که زیرش را نمایان سازد؛ اما در خصوص شلوار ،درصورتیکه از روی آن
مانتو یا کتی بپوشد که تا زانو را بپوشاند اشکالی ندارد ،آنهم درصورتیکه تنگ
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نباشد تا هر آنچه زیرش است را نمایان سازد؛ اما اگر زنی شلوار بپوشد و مانتو یا
کتی روی آن نباشد و حجاب سرش را حفظ کند ،اشکال دارد و حجاب شرعی
محسوب نمیشود؛ حتی هتک حرمت پوشیدن شلوار به این صورت ،از نمایان
ساختن مو و کشف حجاب سر بیشتر است.
پرسش :193
آیا تحنّک (پوشانیدن زیر چانه) برزنان واجب است؟ محدودۀ تحنّک چه
مقدار است؟
پاسخ:
زن میتواند چهرهاش را آشکار کند .قسمتی که زیر حَنَک قرار میگیرد جزو
صورت نیست و پوشاندن آن واجب میباشد.
پرسش :195
آیا زن میتواند در حضور برادر بالغ یا پدرش یا پسر بالغ خود لباسی بپوشد
که قسمتی از زیباییها و جاذبههایش را نمایان میکند مثل پوشیدن لباسخواب
یا چیزی شبیه به آن ـالبته همراه با پوشانیدن عورت که طبیعتاً واجب استـ ،و
اگر حرام است حدود و مقدار زیبایی و جاذبههایی که در حضور اشخاص
نامبرده شد میتواند نمایان باشد چقدر است؟
پاسخ:
حقتعالی میفرماید :وَقُل لِّلْمُؤْمنَات یَغْضُضْنَ منْ أَبْصَارهنَّ وَیَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ منْهَا وَلْیَضْربْنَ بخُمُرهنَّ عَلَى جُیُوبهنَّ وَلَا
یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلَّا لبُعُولَتهنَّ أَوْ آبَائهنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتهنَّ أَوْ أَبْنَائهنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتهنَّ أَوْ
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إخْوَانهنَّ أَوْ بَنی إخْوَانهنَّ أَوْ بَنی أَخَوَاتهنَّ أَوْ نسَائهنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَو
التَّابعینَ غَیْر أُوْلی الْإرْبَة منَ الرِّجَال أَو الطِّفْل الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النِّسَاء
وَلَا یَضْربْنَ بأَرْجُلهنَّ لیُعْلَمَ مَا یُخْفینَ من زینَتهنَّ وَتُوبُوا إلَى اهلل جَمیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمنُونَ
لَعَلَّکُمْ تُفْلحُونَ( )1(و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه
خود را نگهدارند و زینتهای خود را جز آن مقدار که هویدا است آشکار نکنند
و مقنعههای خود را تا گریبان فروگذارند و زینتهای خود را آشکار نکنند،
مگر برای شوهران خود یا پدران خود یا پدرشوهرهای خود یا پسران خود یا
پسران شوهر خود یا برادران خود یا پسران برادر خود ،یا پسران خواهر خود یا
زنان همکیش خود ،یا بندگان خود ،یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به زن
ندارند ،یا کودکانی که از شرمگاه زنان بیخبرند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا
آن زینتی که پنهان کردهاند دانسته شود .ای مؤمنان ،همگان به درگاه خدا توبه
کنید ،باشد که رستگار گردید).
آنچه زن میتواند در برابر نامحرمان آشکار کند عبارت است از صورت،
کف دستها و کف پاها و آنچه زن میتواند در برابر محارم( )2آشکار سازد
 -1نور.91 :
 -2هر کسی محارمی دارد ،و ازدواج با این محارم برای همیشه حرام است؛ خواه این محارم مرد باشند
یا زن .اکنون قصد داریم حکم محارم زن را بیان کنیم :محارم یک زن کسانی هستند که ازدواج با
آنها برای او برای همیشه حرام است ،و بر سه قسم هستند :یا نَسَبی هستند ،یا رضاعی هستند و یا
مصاهره (از طریق ازدواج محرم هستند)؛ مثل پدر و جد و هر چه باال میرود از طرف مادر باشد یا پدر
فرقی ندارد ،و پسر و نوه هر چه پایین میرود ،و برادر از پدر یا مادر چه رسد به برادر پدری و مادری،
و فرزندان آنها هر چه پایین میروند ،و فرزندان خواهر پدری یا مادری چه رسد به هر دو هر چه پایین
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عبارت است از گردن و باالتر از آن ،آن مقدار از دستها که باید برای وضو
گرفتن آشکار نماید ،و وسط ساق و پایینتر از آن ،و برای شوهرش تمام بدنش
()1

را.

پرسش :191
منظور از «زینت» در آیۀ شریف چیست؟ و چه چیزهایی از زن را شامل
میشود؟
حدود عُمْر در  ...الطِّفْل الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النِّسَاء( کودکانی
که از شرمگاه زنان بیخبرند) چقدر است؟
و منظور از این آیه چیست :وَلَا یَضْربْنَ بأَرْجُلهنَّ لیُعْلَمَ مَا یُخْفینَ من
زینَتهنَّ( و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینتی که پنهان کردهاند دانسته
شود)؟

میروند ،و همسر دختر هر چه پایین میرود ،و شوهر مادر بعد از دخول ،و پسر شوهر بعد از دخول ،و
عمو و عموی پدر و مادر و دایی و دایی پدر و مادر و پدرزن و مادرزن هر چه باالتر میروند.
 -1از امام صادق راجع به اینکه «آنچه بر مرد از نگاه کردن بدن زن نامحرم حالل است»
روایتشده است که فرمود( :صورت ،دو قدم پا ،و دو کف دست است) .از ابو جارود از امام باقر
در تفسیر آیهی وَلَا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ منْهَا( و زینتهاى خود را جز آن مقدار که پیدا است
آشکار نکنند) (نور )91 :روایتشده است که فرمود( :منظور پیراهن ،سرمه ،انگشتر ،خضاب نمودن
کف دست و دستبند است .زینتهای سهگانه عبارتاند از :زینت برای مردم ،زینت برای محرم و زینت
برای همسر؛ اما زینت برای مردم را بیان نمودیم ،و اما زینت برای محرم جایگاه گردنبند و باالتر از آن
و از آرنج به پایین و خلخال (زینتی که وسط ساق پا بسته میشود) به پایین است ،اما زینت برای همسر:
تمام بدن زن است).
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پاسخ:
در مورد زن ،زینت به هر چیزی که پوشاندن آن از نگاه نامحرم واجب است
اطالق میشود و تمام بدن زن بهجز صورت ،کف دستها و کف پاها را شامل
میگردد.
کودکی که زن باید خود را از او حفظ کند ،کودك ممیّز است و معموالً
کودك با تمام شدن هفت سال به سن تمییز میرسد و یا چهبسا بر اساس وضعیت
کودك و مقدار درك و فهم او در سن هشت ،نه یا دهسالگی یا پسازآن به این
سن برسد.
منظور این سخن خدای متعال که فرموده است وَلَا یَضْربْنَ بأَرْجُلهنَّ لیُعْلَمَ مَا
یُخْفینَ من زینَتهنَّ( و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کردهاند
دانسته شود) بلند کردن صدا از خلخال میباشد.
پرسش :197
زن چه چیزهایی را باید از خواهرش بپوشاند؟
پاسخ:
در خصوص آن مقداری که پوشاندنش بر زن از خواهرش واجب است در
آیهی وَقُل لِّلْمُؤْمنَات یَغْضُضْنَ منْ أَبْصَارهنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ( و به زنان
مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگهدارند) منظور نگاه
کردن میباشد؛ بنابراین جایز نیست که زن به عورت خواهر خود بنگرد و نیز زن
باید عورت خود را از اینکه زن دیگری به آن نگاه کند حفظ کند و بپوشاند.
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این ،همان مقدار واجب میباشد.
پرسش :198
آیا زن میتواند رنگ حجابی که بر سر مینهد یا دیگر لباسها و نوع
پارچهاش را آنطور که خودش میخواهد انتخاب کند؟ (مثالً گاهی شلوار از
پارچۀ عادی است و گاهی از کتان یا پارچهای که کابوی معروف است) ـضمن
حدودی که مسائل شرعی رعایت شودـ یا بر زن واجب است رنگبندی و
جنسها (ی متفرقه) را رها کند؟
پاسخ:
اگر حدود شرعی که پیشتر بیان کردم حفظ شود ،هر رنگ و پارچهای جایز
است.
پرسش :193
حکم جوراب شیشهای برای زن چیست؟
پاسخ:
ظاهر کردن دو کف دستوپنجۀ پا و صورت زن جایز است و اشکال ندارد و
بر او واجب است که سایر اعضا را بهطور کامل بپوشاند .پوشیدن جوراب برای
زن واجب نیست.
پرسش :131
آیا پوشیدن زیورآالت و خارج شدن از منزل با آن مجاز است؟
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پاسخ:
استفاده از زیورآالت برای زن جایز و حتی مستحب است؛ اما آشکار
نمودنشان برای مردان دیگر حرام است مگر برای شوهر یا افراد محرم؛ بهغیراز
حلقهی ازدواج که ازنظر عُرفی جواهرآالت محسوب نمیشود؛ بنابراین میتواند
آن را به دست کند و در برابر سایر مردان آشکار نماید.
پرسش :131
حکم نگاه کردن به زنانی که در تلویزیون حاضر میشوند و حجاب شرعی را
رعایت نمیکنند چیست؟
پاسخ:
تا وقتیکه باعث برانگیخته شدن شهوت نشود جایز است.
پرسش :132
حکم حضور داشتن مردان و زنان در یک مکان ازنظر نگاه کردن چیست؟
پاسخ:
کتاب شرایع االسالم (احکام نورانی اسالم) ـ جلد :9
اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـکه نتیجۀ برخورد مردان و زنان در
یک مکان نوعی استـ اشکالی ندارد.
مرد نباید بههیچوجه و با هیچ قصدی به بدن زن نامحرم نگاه کند ،مگر در
حالت ضرورت ،و نگاه کردن بهصورت و دستوپاها تا مچ در مرتبۀ اول جایز
ولی مکروه و دوباره نگاه کردن حرام است .حکم نگاه کردن زن به مرد نامحرم
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نیز به همین صورت است.
نگاه کردن باوجود ضرورت جایز است ،مانند هنگامیکه میخواهد بر آن زن
شهادت دهد ـکه در این صورت نگاه کردن به او را فقط برای هر آنچه
میخواهد از آن اطالع حاصل کند کوتاه میکند ،مانند پزشکی که زنی نیاز دارد
تا او مداوایش نمایدـ؛ اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـکه نتیجۀ
برخورد مردان و زنان در یک مکان نوعی استـ اشکالی ندارد.
و مسئلۀ نگاه کردن اتفاقی در اینجا به معنی نگاه بدون هیچ قصد و غرضی
است« :اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـکه نتیجۀ برخورد مردان و
زنان در یک مکان نوعی استـ اشکالی ندارد»؛ فرقی نمیکند که این زنان و
مردان در یک کارخانه کار کنند یا در یک دانشگاه یا در یکخانه یا خیابان
باهم روبرو شوند و تفاوتی نمیکند که بهطور کامل با یکدیگر بیگانه باشند یا به
نحوی رابطۀ خویشاوندی بینشان برقرار باشد مثل روبرو شدن مردی با زن
برادرش.
پرسش :139
آیا جایز است زنی که ازدواجکرده است و  95سال سن دارد با موافقت
همسرش و بدون به همراه داشتن محرم به زیارت امام رضا  برود؟
پاسخ:
رفتن زن به زیارت امام رضا  بدون محرم جایز است اگر همانطور که در
()1

سؤال قیدشده است با موافقت شوهرش انجام شود.

 -1پاسخ از سید احمدالحسن گرفتهشده است ـ شیخ ناظم عقیلی.

انتشارات انصار امام مهدی 

42

پرسش :133
حکم قرائت قرآن توسط زنها طبق احکام تجوید متعارف در حضور مردها
در مسابقات قرآنی که بعضی از معمّمین برای قضاوت و شبیه آن حاضر میشوند
چیست؟
پاسخ:
بعضی از احکام یادشده غیر صحیح یا تکلّفآور است و مسئلۀ شنیدن صدای
زن توسط مردها اشکالی ندارد ،بهخصوص اگر برای آموزش یا کار کردن باشد.
آنچه به ارث و حقوق مردم تعلق دارد
پرسش :135
مردی مادر و برادرانی دارد .آیا جایز است که او همۀ دارایی خود را در قید
حیات خود به نام همسرش کند؟
پاسخ:
درصورتیکه بیماری منجر به مرگ (بیماری خوفناك) نداشته باشد جایز
است ،وگرنه حق تصرف در بیشتر از یکسوم اموال خود را ندارد،
درصورتیکه ورثۀ او مؤمن بهحق باشند.
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پرسش :131
سرپرست خانوادهای فوت کرده و خانهای باقی گذاشته است .ورثه آن خانه
را اجاره دادهاند و در تقسیم اجارهبها که مبلغش سیصد هزار دینار است دچار
اختالف شدهاند .با توجه به اینکه ورثۀ میت ،همسر (زن) ،پسر ،دختر ،مادر و پدر
او هستند ما را روشن فرمایید؛ خداوند شمارا جزای خیر عطا فرماید!
پاسخ:
با توجه به فرضیات این پرسش ،خانه یا اجارهبها به  72سهم قسمت و با توجه
به مبلغ مذکور ،هر سهم تقریباً ( 3117دینار) و بهصورت زیر تقسیم میشود:
مادر :یکششم یعنی  12سهم ...تقریباً = پنجاههزار دینار.
پدر :یکششم یعنی  12سهم ...تقریباً = پنجاههزار دینار.
همسر (زن) :یکهشتم یعنی  3سهم ...تقریباً = سیوهفت هزار و پانصد دینار.
پسر :دو قسمت ازآنچه باقی میماند یعنی  21سهم ...تقریباً = 118931دینار.
دختر :یک قسمت ازآنچه باقی میماند یعنی  19سهم ...تقریباً =  53111دینار.
پرسش :137
زنی فوت کرده و ارث بزرگی بر جای گذاشته است .با توجه به اینکه او
شوهر ،مادر و پنج فرزند (دو دختر و سه پسر) دارد میراث او چگونه تقسیم
میشود؟
پاسخ:
شوهر یکچهارم ،مادر یکششم سهم میبرند و مابقی بین فرزندان تقسیم
میشود و هر پسر دو برابر هر دختر سهم میبرد.
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نحوۀ تقسیم کردن آن به این صورت است که ماتَرَك به  31سهم تقسیم
شود :شوهر  23سهم ،مادر  11سهم ،هر یک از سه پسر  13سهم ( )13 13 13و
هر دختر  7سهم ( )7 7ارث میبرند.
پرسش :138
شخصی خانهای از حقوق خود و فرزندانش بناکرده ،حقوق او  111دالر و
حقوق هرکدام از فرزندانش  151دالر است و آنها چهار نفر هستند و یکی از
فرزندان بیشتر از برادرانش مصرف کرده است .حال این خانه چگونه تقسیم
میشود؟ و حتی وضعیت این قطعه زمین نیز به همین صورت میباشد.
آیا پدر میتواند به یکی از فرزندانش از سهم خودش ندهد چراکه نصف
خانه از آن او است و یکی از فرزندان سهمش را میخواهد .خانه چگونه باید
تقسیم شود؟
پاسخ:
فرزندی که به او مالی پرداختشده است ،به نسبت مالی که به او
پرداختشده نصیب کمتری تعلق میگیرد و نصیب بقیه ـازجمله پدرـ بهاندازۀ
مقداری که پرداخت کردهاند میباشد .پدر مانند هر شخ

دیگری میتواند در

قید حیاتش در مالش تصرف کند و به هر یک از فرزندانش یا هر کس دیگر که
مایل است مالش را ببخشد؛ و این در صورتی است که به مرض منجر به مرگ یا
بیماری خطرناکی که بیم مرگ از آن وجود دارد مبتال نباشد.
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پرسش :133
در سال  1381تقریباً  121دینار عراقی از شخصی گرفته بودم .وی آن موقع
در جنگ مُرد و من نزدیکان او را نمیشناسم و اکنون نمیدانم چطور میتوانم
ذمهام را از این مبلغ بَری کنم؛ چراکه این مبلغ در حال حاضر ارزشی ندارد.
پاسخ:
اگر ورثهای دارد که آنها را میشناسی ،باید مبلغ را به آنها بدهی و اگر
ورثهای ندارد یا شما آنان را نمیشناسی ،آن مبلغ را به نیابت از او به مؤمنان
نیازمند صدقه بده .مبلغ باید بر اساس ارزش پول در این زمان باشد؛ یعنی به
ارزش مبلغ در آن موقع نگاه کن و ببین چهکاری با آن میتوانستی انجام دهی یا
در مقایسه با طال چقدر ارزش داشت و ارزشش را در زمان حاضر برآورد کن.
پرسش :151
از سال  1339تا  1331میالدی در بخش اداری یگان ارتش کار میکردم و از
مردم مبالغی برای مرخصی دادن و کارچاقکنی معامالت میگرفتم که تقریباً 3
میلیون دینار میشود .حکم این اموال چیست؟ با توجه به اینکه من خانوادۀ
عمویم ـکه یتیم هستندـ را سرپرستی و از این اموال برای آنها مصرف میکردم.
پاسخ:
اگر صاحبان این اموال را میشناسی باید اموال را به آنها بازگردانی یا ذمهات
را از آنها بری کنی ،و اگر آنها را نمیشناسی با این اموال به نیابت از صاحبانشان
صدقه بده ،و اگر با این اموال ،ایتام یا فقرایی را سرپرستی کردهای ،نیازی به
صدقه دادن دوبارهی آنها نیست.
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پرسش :151
شخصی در زمان صدام طغیانگر (لعنهاهلل) در اتحادیهی وطنی کار میکرده
که در آنجا اموال مجموعهای از دانشجویان بوده است .مقداری از آن اموال
باقیمانده و اعضا در آن تصرف میکردند .حکم بری کردن ذمه از این اموال
برای این افراد چیست؟
پاسخ:
با آن به فقرا صدقه بدهد.
پرسش :152
شخصی ماشینی دارد و غیر عمد به فردی صدمه وارد کرده است .آیا این
میتواند در عوض خسارت ،ماشین آن شخصی را بگیرد؟ با توجه به

شخ

اینکه ماشین نو بوده و از قیمت آن کاسته شده است؟
پاسخ:
جایز است.
شیء پیداشده و کودک سرراهی
پرسش :159
انگشتری عقیق پیدا کردم که صاحبش را نمیشناسم .آیا جایز است در نماز
از آن استفاده نمایم؟ حکم شرعیاش چیست؟
پاسخ:
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صاحبش را جستوجو کن .اگر صاحبش را نیافتی بهتر است بهاندازۀ قیمتش
صدقه بدهی سپس در نماز و سایر موارد از آن استفاده کنی.
پرسش :153
بچهای سرراهی نزد خانوادهای به سن  21سالگی رسید .آیا در ازدواج
کردنش و نسبت دادن او به پدر این خانواده و اطالع دادن یا عدم اطالع دادن
موضوع به همسر آیندهاش اشکالی وجود دارد؟ با توجه به اینکه او نماز
نمیخواند و روزه نمیگیرد و از وضعیت خودش آگاه است و همینطور تاکنون
مرتکب جرم و یا معصیتی نشده است؟
پاسخ:
سرراهی بودن به معنی حرامزاده بودن نیست مگر اینکه با دلیل شرعی صحیح
ثابت شود و درنهایت چنین شخصی ،انسان مجهولالنَسَب محسوب میشود و
پدر و نسب نامشخ

دارد و جایز نیست کسی او را به خودش منسوب کند و

اگر چنین کند ،صحیح نیست .اگر او مؤمن باشد برادر دینی شما محسوب
میشود و بر جامعۀ مؤمن واجب است که با او بهعنوان مجهولالنسب معامله کنند
نه بهعنوان حرامزاده و هر که با او بهعنوان حرامزاده معامله کند مرتکب گناه
شده است؛ اما در مورد این شخ

بهخصوص ،باید او را به نماز و روزه ترغیب

نمود ،و قبل از آن به ایمان و پیروی از ولیّ خدا .در خصوص همسرش ،باید به
مجهولالنسب بودن او رضایت دهد .خداوند توفیق رسان است.
سرقت
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پرسش :155
امروزه در بسیاری از نقاط جهان میتوان به روشهای مختلف سرورهای
اینترنتی را بهگونهای هک کرد که بدون پرداخت هزینه به صاحبش ،کاربر
توانایی متصل شدن به شبکۀ اینترنت را به دست آورد؛ به این صورت که با
استفاده از یک نرمافزار امکان وارد شدن به شبکه با استفاده از مشخصات یکی از
مشترکان فعلی مرکز امکانپذیر میباشد .این عمل اصطالحاً هک کردن اینترنتی
نامیده میشود .حکم شخصی که چنین عملی انجام دهد و خط مجانی به دست
آورد چیست؟ با توجه به اینکه بیشتر این مراکز حکومتی نیستند و متعلق به
اشخاص خاصی از عموم مردم میباشند.
پاسخ:
جایز نیست مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه و مهدیین داشته باشد؛ در
این صورت مال او محترم نیست.
پرسش :151
اموال بسیاری از مردم سرقت کردهام و برخی از کسانی که از آنها سرقت
کردهام را میشناسم .نمیتوانم حقشان را بازگردانم زیرا از یکسو ترس به زندان
افتادن را دارم و از سوی دیگر توانایی انجام آن را ندارم ،زیرا دستم خالی است و
مالی که بتوانم با آن اموال دزدی را برگردانم ندارم .چه باید بکنم؟
میتوانم بگویم که هر آنچه در خانهدارم از پتوها ،فرشها و سایر وسایل منزل
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همه دزدی هستند؛ و حتی تمام مایَملک من دزدی است یا با پول دزدی خریده
شده است.
با سهم اموال دزدی که نزد شریکانم دارم چه کنم؟ زیرا اموالی بین من و
آنها بوده که همیشه نزدشان بوده است و من آها را نگرفتهام.
همراه شریکانم در این عمل زشت سیستم خنککننده (کولر) از یکی از
مساجد را دزدیدم .من از این کار کراهت داشتم و آنها مرا مجبور به سرقت
کردند .میخواهم خودم را پاكکنم و دیرزمانی است که انجام این کار (زشت)
قلبم را به درد آورده است.
پاسخ:
برای محقق شدن توبۀ حقیقی باید هر کاری که در توان داری انجام بدهی تا
حق به صاحبانش بازگردد ولی بدون اینکه ضرری در آن باشد .در مورد آنچه
که توانایی بازگرداندنش را نداری جز استغفار و پشیمانی کار دیگری نمیتوانی
انجام دهی و انشاءاهلل خداوند اگر درستی توبهات را بداند ،تو را میبخشد.
در مورد آنچه در خانهات از مال حرام وجود دارد ،هر آنچه را که برایت
مقدور است به کسانی که از آنها دزدیدهای بازگردان ـدرصورتیکه برایت
ضرری نداشته باشدـ و تا حد توانت هر آنچه از اموالی که در خانهات است را
صدقه بده؛ اما در مورد اموال سرقتی که نزد دوستان بدنهاد است ،آن اموال را از
آنها نگیر و آنها را موعظه کن و به یاد خدا و آخرت بینداز تا شاید خداوند توبه
و بازگشت آنها را به دستتو بنویسد.
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توبه
پرسش :157
من یک مهندس هستم و در یک شرکت آمریکایی تخصصی شهرسازی در
ساخت مدارس و بیمارستانها در عراق مشغول به کار و به آمریکاییها خوشبین
بودم؛ چراکه آنها ما را از حکومت صدام نجات داده بودند .من با آنها و با
مهندسانشان حشرونشر داشتم و آنها را دوستان خودم میدانستم؛ اما اکنون بسیار
پشیمانم که با آنها نشستوبرخاست و اختالط و سازش داشتهام.
اکنون پسازاینکه گفتارهای شما را خواندم که آمریکا را دجال و فتنه
خواندهاید پرسشی دارم :آیا توبۀ کسانی که با آمریکاییها سازش کرده و در
رکاب آنها بودهاند مورد قبول است؟
آیا اگر آنها قبل از خروج امام  توبه کنند ،توبهشان پذیرفته میشود؟ یا
اینکه امام اقدام به ریشهکن کردن و کشتار آنها میکند ،حتی اگر توبه کرده
باشند؟ یا بهعبارتدیگر کسی که در فتنۀ دجال گرفتارشده باشد آیا توبهاش
پذیرفته میشود؟
پاسخ:
اگر خود آمریکاییها هم توبه کنند و ایمان بیاورند خداوند توبهشان را قبول
خواهد کرد و بدان که عزیزترین خلق نزد خدا ،جوان توبهکننده است .خداوند
متعال میفرماید :قُلْ یَا عبَادیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهمْ لَا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة اهلل
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إنَّ اهللَ یَغْفرُ الذُّنُوبَ جَمیعًا إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ( )1(بگو :ای بندگان من که به
زیان خویش اسراف کردهاید ،از رحمت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا همۀ
گناهان را میآمرزد؛ او آمرزنده و مهربان است) .همینکه شخ

توبه کند و

ایمان آورد و شروع به عمل در طاعت از خداوند سبحان و آنچه مورد رضای او
است بنماید برایش کفایت میکند:وَلَلْآخرَةُ خَیْرٌ لَّکَ منَ الْأُولَى( )2(هرآینه
آخرت برای تو بهتر از دنیا است).
همیشه خدا را یاد کن که در یاد او صفا و پاکی قلبها است.
وَالَّذینَ إذَا فَعَلُواْ فَاحشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اهللَ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُنُوبهمْ وَمَن
یَغْفرُ الذُّنُوبَ إالَّ اهللُ وَلَمْ یُصرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ( )9(و کسانی که چون
مرتکب کاری زشت شوند یا به خود ستمی کنند ،خدا را یاد میکنند و برای
گناهان خویش آمرزش میخواهند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و
چون (به زشتی گناه) آگاهاند در آنچه میکردند پای نفشرند).
پرسش :158
(من )...سؤالم این است که آیا گناهی مرتکب شدهام؟ آیا خداوند مرا به
خاطر چنین چیزی مؤاخذه میکند؟ من همیشه نگران و مضطرب هستم و گریه
رهایم نمیکند .از شما چشم یاری دارم .میخواهم به آرامش برسم حتی اگر

 -1زمر.59 :
 -2ضحی.3 :
 -9آل عمران.195 :
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بهاندازۀ یک روز باشد .تقاضا دارم پاسخ مرا به تأخیر نیندازید.
پاسخ:
الحول وال قوة إال بااهلل العلی العظیم و به نستعین.
خداوند سبحان بخشایندۀ گناهان و پوشانندۀ عیبها است .او گناهان
استغفارکنندگان توبهکننده را میبخشاید تا فرشتگان نویسنده را به آنچه نوشتهاند
فراموشی دهد و حتی زمینی که توبهکننده بر روی آن معصیت کرده است را نیز
فراموشی میدهد .اگر شما (زن) گناهکار باشی ،خداوند توبۀ توبهکنندگان را
میپذیرد و استغفار کنندگان را میآمرزد و حتی محبوبترین خلق در نظر خدا،
جوان توبهکننده از گناهش است؛ اما اگر از توبهکنندگان نباشی ،خداوند ظالمین
و مظلومین را جزا میدهد ،به خاطر ظلمی که کرده و به خاطر ظلمی که بر او
واقعشده است .نترس از اینکه خداوند تو را نبخشاید و از ذکر خدا غافل مشو.
شیطان تو را فریب ندهد و تو را به راههای تاریک و دور از اطاعت خدا مانند
خودکشی یا هر آنچه خدا از آن راضی نباشد نبرد و بدان که فقط با یاد خدا
قلبها به اطمینان میرسند.
پرسش :153
من بندهای هستم که در جوانی گناهان زیادی مرتکب شدهام و شیطان ـکه
لعنت خدا بر او بادـ بر من مسلط بود .این نفس حقیر وقتیکه  13ساله بودم
خطایی با زنی انجام داد .بعدازآن بارها از آن زن عذرخواهی کردم ولی او
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پوزش مرا نپذیرفت .بابت آنچه از من سرزده بود از او خواستم ذمّهام را بری کند
ولی او زیر بار نرفت و تا همین لحظه به عذاب وجدان گرفتارم.
پاسخ:
خدای متعال در مورد گناهان میفرماید :وَالَّذینَ إذَا فَعَلُواْ فَاحشَةً أَوْ ظَلَمُواْ
أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اهللَ فَاسْتَغْفَرُواْ لذُنُوبهمْ وَمَن یَغْفرُ الذُّنُوبَ إالَّ اهللُ وَلَمْ یُصرُّواْ عَلَى مَا
فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ( )1(و کسانی که چون مرتکب کاری زشت شوند یا به خود
ستمی کنند ،خدا را یاد میکنند و برای گناهان خویش آمرزش میخواهند و
کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد؟ و چون (به زشتی گناه) آگاهاند در آنچه
میکردند پای نفشرند).
و نیز میفرماید :قُلْ یَا عبَادیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسهمْ لَا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة
اهلل إنَّ اهللَ یَغْفرُ الذُّنُوبَ جَمیعًا إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ( )2(بگو :ای بندگان من که
به زیان خویش اسراف کردهاید ،از رحمت خدا مأیوس مشوید زیرا خدا همۀ
گناهان را میآمرزد؛ او آمرزنده و مهربان است).
به خداوند متوسّل شو تا گناهت را بیامرزد و با رحمتش بر تو منّت نهد.
همچنین دعای امام زینالعابدین در روز دوشنبه را بخوان .این دعا را بعد از نماز
شب و بعد از نماز صبح قرائت کن:
(الهی أسألک أن تتحمل عنی کل دین فی رقبتی لعبد من عبیدك ،وأن
تبعثنی یوم القیامة ولیس ألحد من عبیدك فی رقبتی دین أو مظلمة یطالبنی
 -1آل عمران.195 :
 -2زمر.59 :
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بها حتى ألقاك وأنت راض عنی ،یا رؤوف یا رحیم یا جواد یا کریم اغفر
لی ذنوبی کلها جمیعًا بجودك وکرمک ،یا اهلل یا رحمن یا رحیم اغفر لی
الذنب العظیم إنه ال یغفر الذنب العظیم إال العظیم ،یا عظیم ما لی إله غیرك
فادعوه وال شریک لک فارجوه صل على محمد وآل محمد وخلصنی مما
أنا فیه ومما أخاف وأحذر بلطفک الخفی)
(بارالها! از تو درخواست مینمایم مرا از تمام دیونی که از بندگانت بر
گردنم است ،رها نمایی و مرا در حالی روز قیامت مبعوث نمایی که از
سوی هیچیک از بندگانت دین یا شکایتی بر گردنم نباشد که از من
مطالبهاش نماید تا تو را مالقات کنم درحالیکه از من راضی و خوشنود
باشی .ای رئوف ،ای رحیم ،ای بخشاینده ،ای کریم ،با جود و کرمت
تمامی گناهان مرا ببخش و بیامرز .ای اهلل ،ای رحمان ،ای رحیم! گناه
بزرگ مرا ببخش و بیامرز که گناه بزرگ را جز بزرگ نمیبخشاید .ای
عظیم ،خدایی جز تو ندارم که بخوانمش و هیچ شریکی نداری که از او
چشم امید داشته باشم .بر محمد و آل محمد درود و صلوات فرست و به
لطف پنهانت مرا ازآنچه در آن هستم و ازآنچه میترسم و پرهیز مینمایم
خالص فرما)!
***
این آخرین مطلبی است که از پاسخهای فقهی متفرقۀ امام احمدالحسن 
در این مُجلّد گردآوری کردهام .از خداوند سبحان مسئلت دارم که او را در
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زمینش تمکین دهد و او را نصرتی شکستناپذیر عطا فرماید و بندگان مؤمنش را
از او بهرهمند گرداند!
والحمد هلل رب العالمین و صلیاهلل علیمحمد و آل محمد االئمه و المهدیین و
سلم تسلیما کثیرا.
()1
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